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அணிந்�ைர
"எல்லா�ம் வாழ்க்ைகயில் எல்லா�ம் ெபற்�   
நல்லா ற� வழியில் தானடந்� எல்லா�ம்   
என்ெறன்�ம் எவ்�யிர்க்�ம் அன்�ெசயல் ேவண்�ம்   
என்ெப�ேவ கற்�ரம் ஏக்கம்"  

 இந்த கற்�ரத்தின் வாழ்த்திேல இவ்வணிந்�ைரையத் ெதாடங்�கிேறன். கற்�ர 
ெவண்பாவில்  வ�ம் ‘கற்�ரம்’ என்ற கதாப்பாத்திரம் நான் நம் கவிசர் ஐயா தி�.ேவ� 
அவர்கள்.   
கற்�ர ெவண்பாவில் தன் வாழ்க்ைகக் கைதைய ெதளிவாக எளிதாக இனிதாக வ�த்�த் 
தந்தி�க்கிறார். இக்கைத ஒ� காவிப் ேபைழ. அரிய ெபாக்கிஷம். இப்ெப�ந்தைக- 
யாளைரப் ெபற்றதனால், �ராணம் நிச்சயமாகப் ெப�ைம ெகாள்�ம்.   
ஊரின் ெப�ைம, மனித மாண்�, வாழ்வின் அ�ைம, ஆசிரியப் பணியின் ேமன்ைம, 
நல்லிணக்க ெச�ைம, பாசப்பிைணப்�, இைறயாண்ைமச் சிதறல்கேள இக்காவியத்தில் 
ெப�க்ெக�த்� ஓ�வைதக் காணலாம். இைவேய இன்ைறயத் தைல�ைறக்�த் 
தரப்ப�ம் நன்ெனறி என்பதைன  இக்காவியம் உணர்த்�ம்.   
கண்ணைன�ம், ஆதிபரா சக்திைய�ம் தில்ைலயம்பலத்தில் நடனமா�ம் சிவனாரின் 
அ�ைள அைழத்� நம்ைம ஆசிக்�ம் நைடேய இவரின் தனிப்ெப�ைம.   
இக்காவியம் இைளயத் தைல�ைறக்� சான்றாக அைமய வாழ்த்�கிேறன். ‘ேவண்�ம் 
வரம் தந்தி�வார் அ�ள்�ரிவார் சந்தியாகப்பர்’.  

அ�ட்சேகாதர் ஜான் ெபர்னாண்ேடா, FSC.,

தைலைமயாசிரியர்,
�னித ேஜம்ஸ் ேமனிைலப் பள்ளி,

�ராணம்



�க�ைர

கற்�ர ெவண்பா என்ப� கற்�ர �ந்தரன் என்�ம் ெபய�ைடய ஒ� சாதாரண
தமிழ்க்�� மகனின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைறக் ��ம் �ல் ஆ�ம். ஐம்ெப�ம்
காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் ேபான்ற� இஃ� பாலப் ப�வம்,
வாலிபப் ப�வம், வேயாதிகப் ப�வம் ஆகிய �ப்ெப�ம் பிரி�கைளக்
ெகாண்ட�. �ந்�� ேநரிைச ெவண்பாக்களால் வார்க்கப்பட்�ள்ள ஒ�
ேபரிலக்கியமா�ம் ‘கற்�ர ெவண்பா’
கற்�ர ெவண்பா �லின் ஆசிரியர் ஆகிய கவிஞர் ஆ.ேவ� என்�ைடய
ெசாந்த வாழ்க்ைக வரலாற்ைற ேநரிைடயாகச் ெசால்லாமல் கற்�ர
�ந்தரைனக் கதாநாயகனாக்கி அவன்�லம் �றியி�க்கிேறன். மனித
வாழ்க்ைகயில் வாழ்� ஒ�காலம் தாழ்� ஒ�காலம் என்ப� பழெமாழி.
வ�ைம ெகா�ய�; அதனி�ம் ெகா�ய� இளைமயில் வ�ைம. கற்�ர
�ந்தரன் என்ற �ைனப் ெபயைர உைடய நான் இளைமயில் வ�ைம�ற்�
��ைமயில் வளம்ெபற்� வாழ்ந்� ெகாண்��க்கிேறன். மக்கள் காப்பியம்
பைடக்க ஆைசெகாண்�‘கற்�ர ெவண்பா’காவியம் பா��ள்ேளன்.

கற்�ர�ந்தரன் பிறப்�, ஊர், ஊரின்சிறப்�, ஊரில் உள்ள மக்கள் சிறப்�, நா�,

நாட்�ன் சிறப்�, அரசியல் கட்சிகள், மனிதேநயம், அறஒ�க்கம் ஆகிய
பல்ேவ� தைலப்�க்களில் காவியம் ேப�கிற�. காவியப் �ங்காவில் �ைழந்�
�ற்றிப் பார்க்கலாம்; தமிைழப் ப�க்கலாம்; �சிக்கலாம்; கட்டணம்
ஏ�மில்ைல. காப்�ச் ெசய்�ளில் ஆரம்பித்� வாழ்த்�ப்பாவில் ��கிற�
கைத.

-கவிஞர் ஆ.ேவ�
ஆசிரியர்



விநாயகர் �தி

கற்�ர ெவண்பாவாம் காவியம் நாென�த
கற்பக விநாயகேன காப்�.



��கப் ெப�மான் �தி

�த்�க்�மரா ��சாய்த்ேதன் உன்பாதம்
அத்தன் எனக்�நீ அல்லவா– வித்தகேன
கற்�ர ெவண்பாவாம் காவியம் நான் பாட
நற்�த்தி எந்த�க்� நல்�.



தமிழ்த்தாய் வாழ்த்�

�ேவந்தர் ேபாற்றிய �த்தமிேழ �க்கனிேய
பாேவந்தர் நாவா�ம் ைபங்கிளிேய -�வாத
எப்ேபா�ம் கன்னிப் ெபைடமயிேல என்தாேய
எப்ேபா�ம் என்உள் இ�.



இயற்ைக வாழ்த்�

ெவய்ேயான் தினகரைன வீழ்ந்� வணங்�கிேறன்
உய்��யிர் ஓம்�த லால்
சந்திரைனக் ைக�ப்பி சந்ததம் ேபாற்�கிேறன்
வந்தஇ�ள் ேபாக்�த லால்
கார்�கிைல வாேனாக்கி கண்� வணங்�கிேறன்
பார்ெசழிக்க நீர்த�த லால்.



தமிழ்சான்ேறார் வணக்கம்
இராமா யணம் பைடத்த நற்றமிழ்க் கம்பைர�ம்
பாேரார் ெமச்�ம் பாரதி �ப்பைன�ம்
�த்தத் தமிழன் �ந்தரம் பிள்ைளைய�ம்
பச்ைசத் தமிழன் பாரதிதாசைன�ம்
கன்னித் தமிழ்க் ேப�ம் கண்ணனின் தாசைன�ம்
எண்ணிக் கவிபா�ம் ெரங்கன் வாலிைய�ம்
ெவண்பா �வியாம் �கேழந்திப் �லவைர�ம்
என்��கப் பா�ம் மாணிக்க வாசைர�ம்
தி�.வி.க என்�ம் சிந்தைனச் சிற்பிைய�ம்
சிந்திக்கச் ெசான்ன ெதய்வப்�லவைர�ம்
சிந்தைனக்� வாரா �லவர் யாவைர�ம்
வந்தைன ெசய்� வாழ்த்தி வணங்�ேறன்.



பாலப் ப�வம்
கற்�ர�ந்தரன் பிறப்�

1. ெபான்னாத்தாள் ஆ��கம் �ண்ணியத்தில் வந்�தித்தான்
கன்னல் பயிர்ேபாலக் கற்�ரம் -அன்னவைனப்
ேபணி வளர்த்திட்டார் ெபற்ேறார் பிரிய�டன்
மாணிக்கம் என்� மகிழ்ந்� .

ஊரின் சிறப்�

2. மாட மைனயில்ைல மாநகர் தா�மிi;ைல
�� வசிப்பர் ��ம்பமாய்-வீ�
பைனஓைல ேமற்�ைர பாங்கான �ற்றம்
அைணேபாலத் திண்ைண அதில் .

3. மைலசார்ந்த கா�ல்ைல ைமதானம் ஏ�மில்ைல
விைளநிலம் �ற்றி இ�க்�ம் -�ைலதள்ளி
வாைழ தைல�னி�ம் வாைலப்ெபண்ேபால
பாைள விரிக்�ம் பைன .

4. �ராணம் ேப�ராம் �ற்றி�ள்ள ஊர்களிேல
காராளர் வாழ்கிறார் காணலாம் -சீராக
வளர்ந்�வ�ம் ஊரா�ம் வாங்�ேவார் விற்ேபார்
பலரங்� பார்க்க உவப்� .

5. இந்�, கிறிஸ்த்�, இ�லாம் எனமக்கள்
பந்தப் பிைணப்பில் பழகி�வார் -எந்தஒ�
ேபதம் இ�க்கா� ேப�வார் நல்லைதேய
ேவதம் அ�ேவ அவர்க்� .



6. ெவந்தைத உண்� விதிவந்தால் ெசத்தி�வார்
சிந்தைன ஏ�ம் ெசய்தறியார் -பந்தம்உளர்
கந்த மலர்க்காடாம் கற்�ர �ந்தரனின்
ெசாந்த ஊர் �ரா ணம் .

7. நாற்றிைக�ம் சாைல நடப்பதற்� நல்லதாம்
ேபாக்� வரத்ெதளிதாய் ேபாகலாம் -ேகட்டெபா�ள்
வீட்�க்ேக வந்�வி�ம் ேவெறங்�ம் ஏன் ேபாக
வாட்டம் அவர்க்கில்ைல வாழ்வில் .

8. �ளிக்கச் �ளம்உண்� �ம்பிடக் ேகாவி�ண்�
களித்�ப் ப�க்கக் கைலக்�டம் -அங்ேகேய
எட்� வ�ப்�ண்� ஈ�ல்லா ஆசிரியர்
கற்றல் எளிதா�ம் காண்க .

9. தி�விழா மட்�மல்ல ேதர்ப்பவனி �ட�ண்�
ம�விலா ஆலயங்கள் மத்தியிேல –தி��ைடயார்
அள்ளிக் ெகா�க்கின்றார் ஆண்டவன் நற்பணிக்�
ெவள்ளிப் பணத்ைத விைரந்� .

10. ஆண்�தான் ைதப்பிறந்தால் ஆனந்தம் ெகாண்டாட்டம்
ேவண்�ம் களியாட்டம் வீட்டார்க்� –மாண்டெதா�
மஞ்� விரட்டா�ம் மாப்பிள்ைள எல்லார்க்�ம்
விஞ்�ம் வீரந்தான் ேமல் .

அன்�ம் இன்�ம்

11. காதவழி என்றா�ம் கால்நைடதான் அன்ைறக்�
பாதம் வழிக்�� பள்ளிெசல்ல –ேவதைனதான்
ேகட்கின்றார் ஆட்ேடா கி�கி�� ேபாவதற்�
வீட்டாைர ேவண்�த்தான் இன்� .

12. எட்�வைர பள்ளி இ�ந்த� அன்ைறக்�
திட்டமிட்�க் கற்றார் சிறார்கள் -கட்டமிட்�
பத்தில் இ�ந்� பன்னிரண்டாய் நிற்கிற�
வித்தக ஆல்ேபால் விரிந்� .



13. ேதநீர் நிைலயம் ெத�ேவாரம் ஒன்�தான்
ஆவி பறக்�ம் அனல்ேபால –வீதியிேல
ஒன்�பலவாகி ஊ�க்�ள் நிற்கிற�
இன்பம் நமக்�த்தான் இன்� .

14. காய்கனி விற்�ம் கைடெயான்�ம் அன்றில்ைல
பாய்விரித்�ப் பார்க்கிற� சந்ைத –தாய்மார்
அைலயைலயாய் ெசல்கின்றார் அங்கா� ேநாக்கி
கைலமிளி�ம் காட்சிதான் காண்க .

15. காய்ச்ச�க்� �க்�க் கசாயந்தான் அன்�
பாய்ச்�கிறார் இன்ெசக்சன் பா�ங்கள் -ேமச்சாக
மாத்திைரகள் உட்ெகாண்டால் மாறிப்ேபாம் எந்ேநா�ம்
�த்திரம் ெசால்கின்றார் ெசால் .

16. வயிற்�வலி வந்�விட்டால் ைவத்தியைரப் பார்ப்பார்
எயிற்�வலி வந்தா�ம் ஏன்அவர்தான் -பயிற்சிெபற்ற
இன்�ள்ள டாக்டர்இன் ெசக்சன் ெசய்�விட்�
எண்�கிறார் ஈங்� பணத்ைத .

17. ஊர்ப்பணம் ேபாவார்க்� ஊ�காய் கட்�ச்ேசா�
ஆர்தய�ம் ேதைவயில்ைல அன்னலர்க்� –பார்மீதில்
எங்�ம் உணவகங்கள் ஈ�ல்லா உபசரிப்�
இங்� பயணிக்�த் தான் .

18. ெதாந்திக் கணபதிைய ேதாத்தரிக்க ஆலயம்
மந்ைதப் பிடாரிைய வணங்கிட�ம் -நந்தவனம்
ஆகம அய்யனார் ஆலய�ம் சந்தி
யாகப்பர் ேகாவி�ம் உண்� .

19. ஊ�ணித் தண்ணீர்தான் உண்� ��ப்பதற்�
மாரி வழங்கிய� மக்க�க்� –ஊரினிேல
அந்தநிைலமாறி ஆழ்�ைள ஊற்�நீர்
எந்த ஒ�மா�மில்ைல ஈங்� .

கற்�ரம் பள்ளிக்�ச் ெசன்றான்



20. கல்வி ெப�வதற்� கற்�ர �ந்தரைன
பள்ளிக்�ப் ேபாகப் பணித்தார்கள் -கள்ளமிலா
உள்ளம் களி�ர்ந்� ஓதினான் நற்றமிைழ
ெதௗ;ளத் ெதளிவாகத் தான் .

21. காலில் ெச�ப்பில்ைல கட்டெவா� ஆைடயில்ைல
�லிைழக் ேவாணந்தான் ெநாய்யாைட - காைலயில்
கஞ்சி பழந்ேசா� கற்�ம் கைலக்�டம்
விஞ்சி நடப்பான் விைரந்� .

22. நான்� வ�ப்ேபதான் நல்ல கைலக்�டம்
ஆங்� இ�வராம் ஆசிரியர் -தீங்கில்ைல
அமர மரப்பலைக (அ)எ�தக் க�ம்பலைக
�மரன் ப�த்தான் �ர்ந்� .

நான்� வ�ப்� ��த்தவன் திறைம

23. நற்றமிைழப் ேபச�ம் நன்� எ�த�ம்
ெபற்ேறார்ெசால் தட்டாமல் ேபணிட�ம் -மற்�ம்
�றிப்பில் �றிப்பறிந்� �ர்ந்� ெசயல்பட�ம்
அறிந்தி�ப்பான் நன்� அவன் .

24. �ட்டல் கழித்தல் ெப�க்கல் வ�த்தெவ�ம்
வீட்�க் கணக்ெகல்லாம் விலாசி�வார் -நீட்டல்
�கத்தல் நி�த்தல் �தலான வாய்ப்பா�
மிகத்ெதளிவாய் கற்றி�வார் காண் .

25. �த்தம் �காதாரம் ெசால்கின்ற நற்பண்�
அத்தைன�ம் நமக்� அவசியந்தான் -ெபத்தவர்
உள்ளம் களிப்ெபய்�ம் ஊரார் �கழ்ந்தி�வார்
ெவல்லமாம் பிள்ைள அவர்க்� .

ெதாடர்ந்� ப�த்தான் �ந்தரம்

26. தாைய இழந்தான் தனயனாம் �ந்தரம்
வாய்க்�மா கல்வி வ�ந்தினான் -ேதய்பிைறயாய்



தந்ைத இ�ந்� த�த்திட்டர் ேமற்ப�ப்ைப
விந்ைத இ�ேவ வியப்� .

ஆசிரியர்�ன் கற்�ரம்

27. ஐந்தாம் வ�ப்�க்� ஆசிரியர் மாணிக்கம்
வந்தவர் �ப்பிட்டார் வாெவன்� –�ந்தரைன
அப்பாதான் ெசான்னார் அைரக்கா� இல்ைலெயன்�
எப்ப� வ�ேவன்நான் என்றான் .

28. கா� தரேவண்டாம் கற்பதற்�ப் �த்தகத்ைத
ஓசியில் நான்த�ேவன் உந்த�க்� -�சாேத
நாைளேய வந்�வி� நா�னக்� நல்லாசான்
காைளேய ேவண்டாம் கவைல .

29. �த்�யிர் ெபற்� ேபானான்கைலக்�டம்
�த்தமிழ் வித்தகன் �ன்னிைலயில் -பத்தி�டன்
ஆசான் அ�பணிந்� அன்னாரின் ெசாற்ேகட்�;

காசில்லா �ந்தரன் கனிந்� .

30. எட்டாம் வ�ப்� ப�த்� ��த்தான்
பட்டயம் ஈஎஸ்.எல்சி பால�க்� –திட்டேமா
இல்ைல இவ�க்� இன்�ம் ப�ப்பதற்�
நல்லதாம் தந்ைதக்� நாள் .

31. அர� ெபா�த்ேதர்� ஆங்கிலம் ேவண்�ெமன
வி�ப்பம் இ�ந்தால் எ�தலாம் -ெவ�க்கலாம்
ம�த்தா�ம் மாமன்றச் சான்�தான் மாணவர்க்�
வ�த்தம் அவர்க்கில்ைல வாழ்க!

32. ெகட்டநாள் பால�க்� ேகட்காமல் வந்ததன்�
ெதாட்டான் உ�ெதாழிைலத்தான் -பட்டான்
க�ந்�ன்பம் காலெமலாம் காணி தரவில்ைல
க�கள� தானிய�ம் தான் .

33. ந�நிைலப் பள்ளியின் நற்சான்� ெபற்றா�ம்
க�னள�ம் இல்ைல கைலயறி� –ஆங்கிலத்தில்



உலக ெமாழிைய ஓதாத மாந்தற்�
இைலயாம் மதிப்�த்தான் ஈங்� .

வீட்�ல் ப�த்தான்

34. உ�ெதாழிைலத் ெதாட்டா�ம் ஒண்டமிைழக் கற்க
��ஆர்வம் ெகாண்� �யன்� –ப�தின்றி
பண்பட்ட ெசந்தமிழ் பா�ம் திறம்ெபற்றான்
எண்ணிய எண்ணம்ேபால் ஈங்� .

35. ஈற்ற� தந்தால் எஞ்சிய �ன்ற�ைய
ேபாற்�ம் ப�க்� மணிெவண்பா –ேபாட்�
பலவற்றில் பங்�ெபற்�ப் பாராட்�ப் ெபற்றவனாம்
�லவன் கற்�ரம் ேபால .

தந்ைத ெசான்னார்

36. ேவளாண்ைம ெசய்ய விதித்த விதி�னக்�
ேகளாய் மகேன ெக�தலில்ைல –வாழ்வாய்
உ��ண்� வாழ்வாேர வாழ்வார் -உைனத்ெதா��
எ�ந்�ண்� வாழ்வார் பலர் .

37. தந்ைதெசால் மிக்கேதார் மந்திரம்இல்ைலஎன்�
தங்�ம் களிப்பில் தைனய�ம்-அங்கி�ந்த
கலப்ைப தைனத்�க்கி காைளகள் ஏர்�ட்�
�லப்ெப�ைம காத்திட்டாள் ேகான் .

38. வாைழ வர�சம்பா வான்ேனாக்�ம் ெநற்பயிர்
ேபைழ பணம்நிரப்�ம் ேபரான –விைளமிளகாய்
ேவற்கடைல ேதாட்டப் பயிர் �தலாய்க் ெகால்ைலயில
நாற்பயி�ம் ெசய்திட்டான் நன்� .

39. விைள�ம் மைழெபய்தால் இல்ைலெயன்றால் இல்ைல
கைளப்�த்தான் மிஞ்�ம் கட்டந்தான்-விைளவில்ைல
என்றா�ம் ெசய்வார் இந்தப் பயிர்த்ெதாழிைல
இன்�ம் உைழப்பார் இவர் .



40. உைழத்� உைழத்�த்தான் ஓடாகிப்ேபானார்
இைளத்த ேமனி இவர்க்� -இைளத்தா�ம்
தன்னலம் ேபணாதன் பிள்ைளநலம் ேபணார்
என்�கேமா இங்� இவர்க்� .

41. வானத்� ராசா வழங்கினால் ேவளாண்ைம
கானத்� ஆற்றில் ��மணல்தான் -ஊனந்தான்
ஊற்�நீர் இல்ைல உழவன் ப�ந்�ன்பம்
மாற்�வார் யாேரா மண்ணில் .

42. ேமாதிரத்ைத விற்�த்தான் �த்�ட்� வங்கியிேல
ேமதிேயான்� வாங்கிேய பால்கறந்� –வீதியிேல
விற்�ப் பணம்ேகர்த்தான் ெவப்�ேநாய் ேமதிக்�
பற்றி ம�ந்தேத பாவம் .

43. அன்��தல் இன்�வைர அல்லல்த�ம் பஞ்சந்தான்
நின்� �யல்வானம் ெபாழியா� –என்�ம்
ெதாடர்கைததான் நம்நாட்�ல் ெதால்ைல உழவ�க்�
கடல்கடந்� ேபாவான் பிைழக்க .

44. ஆ�யில் ெநல்விைதத்தான் அழகன் கற்�ரம்
வா�ேய ேபான� விைளவில்ைல –ேத�
அரிசியாம் கம்� அ�வாங்கிப் பயிர்ெசய்தான்
ெபரிதாகி நின்ற� நன்றாய் .

45. கம்�ப் பயிர்வளர்ந்�கதிர்நீட்� நிற்ைகயிேல
ெவம்� கரிேபால ெவள்ளம் -ெபாங்கிேய
வந்த� கம்� வயலில் அ�ங்கிய�
தம்பி தைலைவத்தான் ைக .

46. வாைழதான் காய்த்த� வாைழப்பழம் ��மட்�ம்
ேபைழ தைல�மந்தான் சந்ைதக்� –காைளதான்
விற்ற� சீப்ெபான்� விற்கா� மிஞ்சியைத
உற்றான் �மந்திட்டான் ஊர் .

47. கத்தரி காய்த்த� கத்தரிக்காய் பத்�க்கிேலா
ெமத்தினான் ெபட்�யில் விற்கத்தான் -கத்தரிக்காய்



விற்ற� ஓர்கிேலாதான் விற்கா� மிஞ்சியைத
பற்றித் தைலைவத்தான் பாவி .

48. ஆழி ெதரியா� அழகன் �ப்ப�க்�
ேமழி ெதரி�ம் உ�தற்� -�லி
உைழத்தா�ம் கிட்டா� ஓ�ப் பிைழக்க
விைழந்தா�ம் ேபாக விடார் .

49. ெகா�ம்�ச் சீைமக்� �ப்பிட்டார் வாெவன்�
அ�கின்ற பிள்ைளக்� ஆதரவாய் -எ�ந்�
ேபானான் ரயிேலறி ெபான்மண்டபம் ேகம்பில்
ேபனா பி�த்தவர் �ன் .

50. ைகையக் காட்ெடன்றார் கண்ேடான்ெமண்ட் ஆபீசர்
ைபய விரித்தாேன உள்ளங்ைக –அய்யன்
கள்இறக்கப் ேபாகின்றாய் காய்த்தி�க்� ைகஎன்�
தள்ளிட்டார் �ப்பைனத் தான் .

51. இலங்ைகக்� ெசன்�மகன் ஈட்�வான் ெபா�ெளன்�
பலமாம நம்பினார் தந்ைத –நலெமான்�ம்
இல்லா� தி�ம்பி இைடவழியில் வந்திட்டான்
ெபால்லாத காலந்தான் ேபா�ம் .

52. விதித்த� �ப்ப�க்� ேவளாண்ைம தாெனன்�
நிமித்திகேன ெசால்லிவிட்டான் ேநற்�-விதிையத்தான்
மாற்ற���மா மாவீரன் என்றா�ம்
ஏற்� இ�ந்தான் இவன் .

பத்தி�ம் பசைன�ம்

53. ��ப் பிரார்த்தித்�க் �ம்பிட ராமைனத்தான்
பா�ப் பணிந்� பரவிட�ம் -நா��ன்
பசைன மடம்என்ற பாங்கான �டெமான்�
நிசமாக நிற்கி� ேநர் .

54. சனிக்கிழைம ேதா�ம் சமர்ப்பணம் சங்கீதம்
பனிமலர்ப் பாமாைல ராம�க்� –அணிந்தி�வார்



ேகாவிந்தா என்�ெசால்லிக் �ம்பி�வார் அந்த
நாதந்தான் ஒலிக்�ம் நாவில் .

55. கற்�ர வாசம் கலந்தி�க்�ம் �ட்டத்தில்
கற்�ரம் என்பான் கலந்� –ெபாற்��ம்
�ண்ணியைரப் ேபாலப் �கன்றி�வான் சன்மார்க்கம்
கண்ணிய�ம் ெகால்லில் கலந்� .

56. ேதவாரம் சந்தத் தி�ப்�க�ம் ேதன்பாவாம்
ேதவன் தி��லர் மந்திர�ம் -�வாத
வண்ணத் தமிழில் வாய்ப்பாட்�ப் பா��வான்
கனித்தமிழில் கற்�ரம் தான் .

57. நாட்ைடெயா� காம்ேபாதி நாவினிக்�ம் ேமாகன�ம்
பாட்�ைசயில் ஆனந்த ைபரவி�ம்-ேகட்கத்தான்
இனிக்�ம் விதித்தில் இைச�ட்�ப் பா��வான்
கனித்தமிழில் கற்�ரம் தான் .

58. பசைன மடமாகப் பயன்பட்ட கட்டடத்ைத
�சனின் தந்ைதக்�ப் ேகா�ரமாய் -விசயன்தான்
நாராயணன் என்�ம் ராமபிரான் ஆலயமாய்
மாற்றி நி�வினான் மகிழ்ந்� .

59. ஆண்�க்� ஓர்�ைறதான் ஆலயத்தில் ெபான்விழா
நீண்ட நிகழ்ச்சிேயான்�ம் ேநரா� -ஈண்�ங்�
ேசாதிமின்னல் சப்பரத்தில் சாமிபடம் ைவத்�த்தான்
வீதிஉலா நள்ளிரவாம் ேவைள .

60. ஊரார் உவந்தளித்த உ�ெபா�ள் அத்தைன�ம்
சீராகச் ெசய்தி�வார் ெசல� –ேபரான
அபிேசகம் பைடயல் ஆராதைன ��த்தால்
வி�தி பிரசாதந் தான் .

கற்�ர �ந்தரனின் தினசரி ேவைல

61. காைல எ�ந்த�டன் ைககால் க���ன்ேப
காைள இரண்ைட�ம் கட்டவிழ்த்� –ேவைலக்�



ைவக்ேகால் உணவளித்� வாளிநீர் காட�வ�
ைபயன் பணிய�தான் பார் .

62. காைலக் கடன்��ந்� கஞ்சி ��த்�விட்�
ேவைலயாம் வீட்�ல் விைன��த்� –காைளயவன்
பள்ளிக்�ச் ெசன்� பாடம் ப�த்தி�வான்
கள்ளம் கபடமிலான் காண் .

63. மாைலயில் பள்ளி மணிய�க்�ம் வீட்�க்�
ேவைலகய� ஏேத�ம் வீட்�ல் -காைளக்�
காத்தி�க்�ம் காைளக்� ைவக்ேகால் பி�ங்கி
ேசத்�ைவக்�ம் ேவைலதான் சீராய் .

கற்�ரம் ேயாகா ெசய்தான்

64. ேயாகா சனம் ெசய்தால் உ�தியாம் உட�க்�
ேவதாந்தம் ெசான்னான் விமலன் -ேவகாத
பட்ட மிளகாய் தின்றால் ப�ன்ேபால மா��டல்
ெகட்டாேன கற்�ரம் ேக� .

65. காைலயில் கஞ்சி�டன் காய்ந்த் மிளகாய்ஒன்�
ேவைள தவறாமல் வி�ங்கினான் -நாளைடயில்
�டல்ெவந்� ேபாகக்�யவனின் �ைளேபால்
மடெநஞ்ேச வாழ்கநீ என்றான் .

66. வடக்ேக வடகா� வல்லம்ஊர் ெதற்�வைர
நடக்காத இடமில்ைல �ண்�க்� –திடமான
ம�ந்ேதான்�ம் கிட்ட்வில்ைல ைமந்தன் �ப்ப�க்�
வ�ந்தினான் அந்ேதா வலி .

67. வயிற்�வலி நிரந்தரமாய் வந்�விட்ட ெதன்றா�ம்
லயித்�ப் பயந்� நடக்கவில்ைல –லயித்�
அன்றாடம் ெசய்�ம் அ�வல்கள் அத்தைன�ம்
நன்றாகச் ெசய்தான் நயந்� .

வானம் பார்த்த �மி சிவகங்ைக மாவட்டம்



68. வானம் ெபாழி�ெமன நம்மித்தான் வயல்ேவைல
தானம்ெசய் ேமல்�லத்ேதார் தமிழ்மக்கள் -மானம்உள்ளர்
உ�� பயிர்விைளத்� உண்ண உணவளிப்பார்
ப�தில்வாப் பண்�தான் பார் .

69. ெவட்�த்தனமாக ேவண்டாத ேநரத்தில்
ெகாட்�த்தான் தீர்க்�ம் கனமைழதான் -திட்�த்திடல்
ெவட்ட ெவனிெயல்லாம் ெவள்ளக் காடா�ம்
பட்டம் இ�க்கா� பயிர்க்� .

70. ஓைடெயான்� உண்டங்� ஊரின் வடக்காக
ஆ�விைளயா�ம் ஆடவர்க்� –ஓைடநீர்
ஓ� ��வதற்� ஓர்திங்கள் ஆகிவி�ம்
ஓ�ம்நீர் அழேகதான் அழ� .

71. மாட்�க்�த் தீவனம் ைவக்ேகால் தவி�
நீட்�ம் ப�ம்�ல்�ம் ேதைவ –காட்�க்�
ெசன்�தான் �ல்ல�த்� ேசகரித்� தைல�மத்தல்
என்�ம் இவ�க்� ேவைல .

72. ஒற்ைறய�ப் பாைத ஓைடயிேல ெவள்ளம்
கற்�ரம் ெசல்வான் கடந்� –�ற்கட்�
திரட்�த் தைலைவத்� தள்ளா�ச் ேசார்வான்
கரண்ைடக்கால் ேசற்�க்�ள் கால் .

விைளயா�ம் ேநரம்

73. காைல�தல் மாைலவைர ஓய்வில்ைல �ப்ப�க்�
ேவைலதான் ேநரமில்ைல விைளயாட –ேமைலஎ�ம்
ெவண்ணில� ேதான்றியங்� வீதிஉலா காண்ைகயிேல
என்�ம் விைளயாட்�ல் இன்பம் .

74. கிளித்தட்� ெகாக்� கப��டன் ெநாண்�
கிரிெகட்� ஆட்டம் கிைடயா� –களிப்�ற்�ர்
ைகதட்ட உற்சாகம் ெபற்றி�வர் காைளகள்
ெமய்மறந்� ஆ��வர் ேம�ம் .



75. பால�மரைனேபால் பாைவய�ம் ெவண்ணிலவில்
ேகால விழிக்ெகாக்� �ம்மிய� –ேகாலாட்டம்
பள்ளாங் �ழியாட்டம் பண்ணிைசயில் தாலாட்�
எல்லாம் எளிதாம் இவர்க்� .

வசந்தத் தி�நாள்

76. நாற்றிைச�ம் ேபாற்�ம் நயினார் ேகாவில்தான்
ேமற்றிைசயில் பார்ைவ �கமாம் -அற்�தந்தான்
எந்தெவா� ஆலய�ம் இல்ைல �வியில்
இந்தநிைல இங்�மட்�ந் தான் .

77. ெசாந்தஊர் �ப்ப�க்� �ராணம் ெதற்காக
ஐந்திரண்� கல்ெதாைலவில் ஆலயம் -வந்தஒ�
ைவகாசி விசாகம் வசந்தத் தி�நாளாம்
ைகராசி �ப்ப�க்�ம் தான் .

சிலம்பாட்டம் கற்றான் கற்�ரம்

78. பாவம் தைனப் ேபாக்�ம் பண்�தனாம் நாகலிங்கம்
ேதவனாம் சன்னதிக்�த் ெதன்ேமற்கில்- வல்லம்ஊர்
ேதவர் �லம்வந்த ேதவனாம் அரெசன்பார்
சிலம்பம் பயிற்�வித்தார் சிறக்க .

79. வல்லம் அர�தான் வந்� சிலம்பம்
ெசால்லிக் ெகா�த்தார் �ராணம் -நல்விைனயாம்
கற்ேபார் ��மத்தில் ேசர்ந்தான் கற்�ரம்
கற்றான் சிலம்பக் கைலைய .

80. தி�நாக லிங்கத்தின் ேதர்ப்பவனி �ன்பாக
அரங்ேகற்றம் ேபாலச் சிலம்பாட்டம் -அரங்கத்தில்
பாராட்�ப் ெபற்றான் �தல்வன் கற்�ரம்
ஆராேராச் ெசான்னார் அர� .

சந்தியாகப்பர் தி�நாள்



81. ஆ� �தல்நாளில் அைமந்த தி�நாளில்
பா�ப் பலி�ைச ெசய்தி�வார் -நா�ேய
வ�ேவார் வணங்கி�வார் ேவண்�ம்வரம் தந்தி�வார்
அ�ள்�ரிவார் சந்தியா கப்பர் .

82. ஆண்�க் ெகா��ைறதான் ஆ�த்தி�விழா
மாண்ட ெப�ைம மணிவிழா -ஈண்�ங்�
கற்�ரம் தாயார்தான் காலணா ெகா�ப்பார்
விற்�ம்நல் தின்பண்டம் வாங்க .

83. ஓரணா என்ப� ஓரா� கா�தான்
சீரான காலணா ஒன்றைரதான் -ேபரான
சல்லிக்�ப் ெபாரிஉ�ண்ைட தாராளம் வாங்கலாம்
அல்வா கிைடக்கா� ஆங்� .

திைரப்படம் பார்த்தான் கற்�ரம்

84. பதிநான்� கல்ெதாைலவில் பாமக்��நகரில்
மிதிவண்� இல்லா� கால்நைடதான் -சதிரா�ம்
சினிமா படம்பார்க்கச் ெசன்றான் கற்�ரம்
மினிப்பயல்கள் நால்வ�டன் தான் .

85. நம்பிக்ைக �க்ெகட்ைட நன்�ைறயில் வாங்க
ெசம்மறிக் �ட்டம்தான் ேசர்ந்தி�க்க –தம்பிமார்
ேதாள்மீ� நின்� ��வினான் கற்�ரம்
ஆ�க்ெகா� �க்ெகட்ைடத் தான் .

86. �க்ெகட்ைட வாங்கிய�ம் தி�தி�� உள்�ைழந்தார்
ெமாட்ைட இ�க்ைக ��கில் -சட்ெடன்�
அமர்ந்�தான் பார்த்தார்கள் அப்படம் ெபயேரா
நமக்�ப் �ரியா� ‘ெசௗ ெசௗ’ .

சி�வயதில் அம்மான் வீட்�ல் கற்�ரம்

87. தாயார் பிறந்தஇடம் தஞ்சா�ர் மாவட்டம்
பாய்ந்ேதா�ம் ெவள்ளாற்றின் ெதன்கைரயில் -தாய்மாமன்



ெசாந்த�ர் பாண்�யன் பத்திரத்தில் சிசிகாலம்
�ந்தரன வாழ்ந்தான் �கித்� .

88. ஆண்�க்� ஓர்�ைறதான் ேபாவான் வ�வான்
பாண்�ய பத்திரத்ைத நா� -ஈண்�ங்�
நாற்ப� கல்ெதாைல� நடந்�தான் ெசன்றான்
கற்�ரம் கால்க�ந்தான் ேதய .

உைடயார் மண்டகப் ப�

89. ேச�பதி மன்னர் ேதவர்�ன் விண்ணப்பம்
தீ� வரா�தான் ெசய்திட்டார் -ஆதியில்
கற்�ரம் �ன்ேனார் கணக்கிட்�க் ேகட்டப�
ெபற்றிட்டார் மண்டகப் ப� .

90. பத்தாவ� நாளில் ஆட்டம்ெகாண் டாட்டம்
சப்தா வ�ணெமனச் சாற்றினார் -நத்தமன்
என்�ம் �லத்திற்ேக ஈய்ந்திட்ேடன் நாெனன்ரார்
மன்னராம் ேச�பதி மகிழ்ந்� .

91. நயினார் ேகாவி�ைற நாகலிங்கம் சாமிைய
உயில்ெபற்�க் ெகாண்டா�ம் உரிைமைய –உைடயார்
ெபற்றிட்ட நாள்�தலாய்ப் ேபணிக்ெகாண்டா�கிறார்
கற்�ரம் என்பா�ம் கலந்� .

கற்�ர �ந்ரத�க்� ெதரிந்த�ம் ெதரியாத�ம்

92. ம�ைர ெதரியா� மல்லிைகப் நன்கறிவான்
�திைர ெதரியா� �ப்ப�க்� –எ�ைக
ேமாைன ெதரியா� �ல்ைலப்� நன்கறிவான்
ஆைன அறிவான் அவன் .

93. ஆ� ெதரியா� அழகன் �ப்ப�க்�
ேசா� ெதரி�ம் �ைவப்பதற்க்� –கா�எ�ம்
வண்� ெதரியா� வாைழமரம் நன்கறவான்
ெதாண்�ையப் பார்த்த�ம் இல் .



94. ரயி� ெதரியா� ராேமசம் ேபானதில்ைல
பயிற்�விக்�ம் கல்�ரி பார்த்ததில்ைல –மயிலா�ம்
ேசாைலமைல பார்த்ததில்ைல �ப்பன் பழனி
ஆலயத்ைதக் கண்டதில்ைல அவன் .

95. கா� ெதரியா� கார்கடைல கண்டதில்ைல
மா� கவனத்தில் மட்��ந்தான்-பா�பட்�
நா�ம் உைழத்தி�வான் நல்லெபயர் வாங்கி�வான்
தா�ம் �ண�ைடயான் தான் .

கற்�ரம் வீ� ஆைட அணிகலன்

96. �ன்� �ழத்�ண்� �ன்கால் அைரச்சட்ைட
ஆன்ற ெப�ைம அணிகலன்கள் -மாண்ட
ெப�ைம ெபரிதாகப் ேபசேவா ஒன்�மில்ைல
வ�ைம சி�வன� வாழ்வில் .

97. அண்ண�ம் தங்ைக�ண்� அன்�க்ேகார் அக்காள்
என்�ம் உறவில் �ைறயில்ைல –அன்�ெகாண்�
��க்��ம்பத்தில் ஒன்�பட்� வாழ்ந்திட்டார்
வா�ய தன்ைமெயான்�ம் இல் .

98. மண்��ைச வீ� மைனயில் இ���ம்பம்
பண்பட்ட மாந்தர் பணியில் -இன்�ற்�
ெபற்ேறா�ம் பிள்ைளக�ம் ேவ�பா ேட�மின்றி
உற்றார் ஒ���ம்பம் ேபால் .

எ��கட்�ப் பிரியன்

99. எ��கட்� சல்லிக்கட்� எங்� நடந்தா�ம்
மறக்காமல் ெசன்றி�வான் மாணிக்கம் -ெப�ெவயில்
�ட்� எரித்தா�ம் ேதான்றா� ெமய்வ�த்தம்
கட்�ளம் காைளக்�த் தான் .

100. நாடகம் சங்கீதம் நாட்�க் கரகாட்டம்
பாடகர் பாட்�ப் கவியரங்கம் -பார்கத்தான்



�ள்ளி எ�வான் ெதாைல�ரம் என்றா�ம்
பள்ளிப் ப�வத்�ப் பாலன் .



வாலிபப் ப�வம்
** கற்�ர �ந்தரன் ேகாவில் தி�ப்பணி**

101. வீர விநாயகன்தான் விைனதீர்ப்பான் என்ெறண்ணி
ஊரின் �ளக்கைரயில் உன்னதமாய் -ஓர்ேகாவில்
கட்� ��த்� கலசந்தான் நீராட்�
விட்�விட்�ச் ெசன்றார் �ன்ேனார் .

102. கற்�ரம் கண்பார்த்�க் காணி நிலம் வழங்க
ெபாற்��ம் ேகாவில் ��ப்பித்� –நற்பணிதான்
ெசய்� ��த்� தி�ம்ப�ம் நீராட்�
ெசய்� மகிழ்ந்திட்டான் தீரன் .

103. மாரிக்� ேமைட�ண்� மந்ைத�ச் சந்தியிேல
காரி ெபாழிந்தால் கைரந்�வி�ம் -ஊரின்
சீமான் உதவினார் சீைமஓ� ேமற்�ைர
�மரன் ��ப்பித்தான் ேகாவில் .

104. காக்�ம் ஒ�ெதய்வம் காக்கா �ைடயவராம்
வாக்�த் தவறாத மந்ைதயம்மான் -ஊக்கம்
அ��ம் அரிராமன் ஆலயங்கள் �ன்�க்�ம்
நி�வாகி கற்�ரம் தான் .

105. நி�வாகி கற்�ரம் நீண்டநாள் நற்பணிகள்
அற்�தமாய்ச் ெசய்தான் அறிந்� –மற்�மவன்
நற்ெபய�ம் ெபற்றிட்டான் நாவ்வர் மத்தியிேல
கற்�ரம் கற்�ரம் தான் .

106. எட்� வ�டங்கள் ஏரார்ந்த ஆலயங்கள்
திட்டமிட்� நிர்வாகம் ெசய்திட்டான் - பட்�யலில்



ேதர்ந்த ந�கர்களால் சீர்மி� நாடகங்கள்
பார்க்கப் பரவசந்தான் பாரில் .

107. அரிச்சந்திர �பதி அல்லல் தைனக்��ம்
உரிச்ெசால் இலக்கணமாம் ஓர்�த்� - ெத�ேமைட
வள்ளி தி�ணமாம் வாழ்வியலின் நாடக�ம்
ெசால்லி நடத்�வான் �ப்பன் .

கற்�ர �ந்தரன் ேவைல

108. அடா� ெபாழிந்தா�ம் மாமைழதான் நாடகம்
விடா� நடத்தப் ப�ெமன்பார் -விடா�
பட்டான் பா�மிகப் பலனில்ைல கற்�ரம்
பட்டான் மனக்கவைல தான் .

109. எண்ப� ஆண்� எதிர்வீட்�த் தாத்தா
பண்பட்ட உள்ளம் பைடத்தவர்தான் -கண்�ர்ந்�
பார்த்ேதன் உன்�கத்ைத வா�வ� ஏன்என்றார்
ேசார்ந்�ள்ள �ந்தரைனப் பார்த�.

110. தன்க�மம் ெசய்வார் தவம்ெசய்வார் என்றஒ�
நன்ெமாழி �றியைத நான்ேகட்� –வன்ைம�டன்
உன்னிப்பாய் பா�பட்ேடன் ஒன்�மில் என்�ெசால்லி
கண்ணீர் வ�த்தான் கசிந்� .

111. நாட்�க்ேக மன்னன் நளெனன்பான் நா�ழந்த
ெகட்ட கைத ெசால்கின்ேறன் ேகட்பாய்நீ –விட்டானா
ஊழ்விைனக்ேக மன்னன் உலகாட்�ம் ஓர்தலிதான்
பாழ்ப�த்�ம் பாவிப் பயல் .

112. கண்ணீைரச் �ண்�விட்� கற்�ரம் ெசான்னெசால்
என்னநான் ெசய்ேதன் பிறர்க்கின்னா –ஒன்ேற�ம்
ெசால்�ங்கள் அய்யன்மீர் �ம்மா விடமாட்ேடன்
சல்லிச் சனிப்பயைல நான் .

113. வீரன் �மரன் விநாயகைரப் ேபாலேவ
வீரன் கலியைன ெவல்பவனாம் -�ராணம்



கற்�ரம் நீயல்லால் காைளயர் இல்ைலயிங்�
கற்�ரம் வீரேம வீரம் .

சங்கரன் ெசட்�யார் அறி�ைர

114. கண்ேடன் உன� கவைலையப் ேபாக்�தற்�
நன்ேற உனக்�ைரப்ேபன் நான் -நின்ேற
கற்பிக்�ம் ஆசான் பணிெயான்� நன்றாம்ெசால்
விற்பனேன ேத� விைரந்� .

115. ெசட்�யர் ெசான்னெதல்லாம் ெசவிம�த்த கற்�ரம்
திட்டமிட்டான் ெசம்ைமயாய்ச் ெசய்வதற்� –பட்டெதா�
கட்டம் மறந்� கவனமாய் �ந்தரன் ைக
ெதாட்ெட�தி விட்டான் ம� .

116. விண்ணப்பம் ெசய்தான் ஆசிரியர் பயிற்சிக்�
வண்ணப்பா வாெவன்� அைழப்� –திண்ணமாய்
கிைடத்த�ம் ெசன்றான் ��த்தான் பயிற்சி
அைடந்திட்டான் ஆசிரியர் பணி .

117. ஐந்� வ�ப்�ள்ள ஆரம்பப் பள்ளிதான்
ைநந்ேத ேபானான் நடத்�வதில் -ஐந்�க்�ப்
ேபாதிய பிள்ைளயின்றி ��ங்கினான் கற்�ரம்
நீதி ெதரியா� நின்றான் .

118. ஆய்வாளர் பள்ளிக்� வந்தி�வார் ேசாதைனக்�
ேநாய்வாய்ப் பட்டவர்ேபால் ெநாந்தி�வார் -ேபயாேகள்
பிள்ைளகள் இல்ைல பி�த்தி�ேவன் சம்பளத்ைத
வள்ளல் அளித்தி�வார் வாழ்த்� .

119. நி�வாகி பள்ளிக்� வந்தி�வர் வந்த�ம்
த�வார் வைசமாரி தயங்காமல் -ெப�மாளாம்
பிள்ைள வ�ைகயிைன �ட்�ேய ேபா�ங்கள்
இல்ைலெயனில் இல்ைலஎன்பார் ஈதல் .

120. ஆய்வாளர் நிர்வாகி அன்�க்�ப் பாத்திரமாய்
ேதாய்வான் கற்�ரம் ெசாற்ேகட்� –நாய்ேபால



வாலாட்�க் காட்��வான் வாழ்வார்க்� நன்றியிைன
தாலாட்� ெநஞ்�க்�த் தான் .

121. ஆசிரியர் ேவைலெயன்றால் அற்�தமாம் உன்னதமாம்
ேசாசியர்ேபால் ெசான்னார்கள் �ப்ப�க்�- காசினியில்
ஆசான் பணிைய அசிங்கப்ப�த்திய�
ஆட்சியர்தான் என்� அறிக .

122. அந்தநிைல இன்�வைர அப்ப�த்தான் என்�ெசான்னால்
எந்தஒ� தப்�ம் இைலஎன்ேபன் -எந்தஒ�
ேக�ல்லா கல்வியிைன ேகட்டவர்க்� விற்�விட்டார்
நா�ய� நாட்�க்� நட்டம் .

கற்�ர �ந்தரன் தி�மணம்

123. மக்கள் இனிதாக வாழ்வதற்� இல்லறந்தான்
தக்கெதனச் ெசான்னார் சான்ேறார் -மிக்கஒ�
அன்�ம் அற�ம் உைடத்தாயின் அ�ேவ
நன்றா�ம் என்�ம் நமக்� .

124. சான்ேறார் ெசான்னப� தனயன் �ந்தர�ம்
மாண்�ள்ள மங்ைக மைனவிைய –காண்பதற்�
ஊெரல்லாம் ேதடவில்ைல உள்�ரில் ெபண்மணிதான்
மாறில்லா வள்ளி மகள் .

125. பக்கத்� வீட்�னிேல பாைவதான் பண்�ள்ளாள்
தக்க �ைணயாவாள் தம்பிக்� –�க்கா�ம்
நன்றாகச் சிந்தித்� நல்லேதார் அண்ணன்
ஒன்றாகச் ேசர்த்தார் ஓர்ந்� .

126. ஆண்� விசயவாம் ஆவணிமாதத்தில்
ேவண்�ம் விவாக ��ர்த்தம் -என்றவர்கள்
பட்டயம் அச்ச�த்�ப் பந்தல்கால் நாட்�யபின்
விட்டார் தி�மண அைழப்� .

127. வா�யர் மாளிைகேயா வான்பார்த்த மண்டபேமா
ேகான்வா�ம் ேகாவிேலா இல்ைல –பின்னிய



ெதன்ைன ��ஓைல சீரான நற்பந்தல்
மன்னன் மணப்பந்தல் தான் .

128. மின்விளக்� உண்�தான் ேமளம் அ��ண்�
ெபான்வண்�க் ேகாலந்தான் ேபாட்��க்� ெபண்�க்�
கண்டாங்கிச் ேசைலதான் கச்சிதமாய் பி�ச்சி�க்�
ெபாண்�க்� ெபான்னில்தான் தாலி .

129. அம்மி மிதிக்கவில்ைல ஆகாயம் பார்க்கவில்
�ம்மி இ�ந்ேதாைரக் �ம்பிட்டார் -தம்பதிகள்
தங்கத் தமிழ்நாட்�ன் தம்பதிகள் வாழ்கெவன்�
மங்கலம் பா�னர் மகிழ்ந்� .

�� மாப்பிள்ைளக்� ெபாண்வீட்� வி�ந்�

130. ேமாதகம் ெபாங்க�டன் ேமார்க்�ழம்� பாயசம்
ேபானகம் உண்� ெபா�ெதல்லாம் மான�ள்ள
ஆகமந்தான் ெசான்னேதா அக்காலப் பழக்கேமா
ேபாகம் கிைடயா� ��க்கம் .

131. மாதம் ஒ��ன்� மாப்பிள்ைள பட்ட�ன்பம்
ஏ�ம் ெதரியா� ஏங்�வ� –ேபா�மடா
ெபால்லாத �ர்பழக்கம் ேபாகமில்லா ேபய்பழக்கம்
ெசால்லத்தான் ெவட்கம் ெவளியில் .

132. காமெம�ம் ெவந்தணலில் க�கித் தினம்ெசத்�
ேபாகம் இனிக்காத �ண்வாழ்�-ஆகமந்தான்
ேக� தைனச்�மந்த கற்�ர �ந்தரன்தான்
வீ�வந்� ேசர்ந்தான் ெவந்� .

கற்�ர �ந்தரன் ��ம்ப வாழ்�

133. இவ்வாழ்வில் என்�ம் இன்ப�கம் மிகப்ெபற்�
நல்வாழ்வில் நன்மக்கள் நால்வராம் -வல்லவர்
ஆண்�இரண்� ெபண்ணிரன்� ஆ�யிராம் ெசவ்வங்கள்
ஊன்உடலில் கண்ட��ம் உண்ைம .



134. தந்ைத கடனா�ம் தான்ெபற்ற பிள்ைளகைள
எந்தெவா� இன்ன�ம் ேநரா� –தந்ைததான்
ஆளாக்கிம் ேபராக்கி அைவதனிேல �ன்ைவத்தான்
ேகாளாளன் கற்�ரந் தான் .

கற்�ரம் ஆசிரியர் ேவைல ராசிநாமா

135. ஆசிரியர் ேவைலதான் அவன்ெசய்தான் �ன்றாண்�
�சைன ெசய்ேத �லம்பி –ேயாசித்�
ெவங்கன் ேவைலதைன விட்�விட்� அண்ணன்
அங்கா� தன்னில் அமர்ந்தான் .

ஏன் ராசிநாமா

136. ெவந்தணல் �ண்ணில் ேவல்ெகாண்� �த்தியாய்
வந்தஒ� ேவைளெயல்லாம் வாதம் -ெநாந்தமனம்
தாங்க ��யவில்ைல தன்மானம் ேபான�
வாங்க ��யவில்ைல வைச .

137. மானம் அழிந்தபின் வாழாைம �ன்னினிேத
ஊனம் அ�ேவ உயிர்க்� –மானமி�
ைமந்தன் கற்�ரம் மாண்� உயர்�ன்றம்
ெதய்வந்தான் என்�ம் �ைண .

138. ேகா� ெகா�த்தா�ம் �ம்பிேடன் நாணமின்றி
ஆ��ேவன் அன்�க்� என்�ம் -பா��ேவன்
ெபாய்�கேலன் ேவைல �றக்கணித் ேதன்என்�
ைகக�வி விட்டான் காைள .

139. அங்மா� ேவைல ஐந்ெதான்� மாதந்தான்
தம்பிக்�ம் அண்ண�க்�ம் தகரா� –வம்�நீ
ெசய்யாேத என்றார் சினங்ெகாண்� அண்ணன்
ெமய்மறந்� ேபானான் வீரன் .

140. அரசைன நம்பி ��சைன விட்டவள்ேபால்
அரசன் கற்�ரம் ஆனான் -வீரசந்தான்



வந்த�ம் ேபாயிற்� வாஞ்ைசமி� அண்ணன்
தந்த�ம் ேபானேத தான் .

141. அ�தாங்�ம் உள்ளம் இ�தாங்கக் ��ேமா
இ�வந்� தாக்கியேத ெநஞ்ைச –ப�ந்திட்ட
ஊழ்என்�ம் பாவி உ�க்கினான் �ந்தரத்ைத
பாழ்பட்�ப் ேபானாேன பாவம் .

142. இ�க்கம் பயிர்தின்� ஏங்�ெமா� கன்ைறபேபால்;

உ�கினேன ெநஞ்சம் உைளந்� –தி�வாளன்
ெமய்ேசார்ந்� நின்றான் மிேலச்சன்ேபால் ேமதினியில்
ெசய்வதறியா� திைகத்� .

143. �ட்�க் கழித்�ப் ெப�க்கித்தான் பார்த்ததிேல
பாட்� கணக்ேக சரியா�ம் -பாட்� ெசால்
ெநாட்�ேய ஆனா�ம் �க்கைரேய என்றா�ம்
கட்�யவன் வாழ்வில் களிப்� .

மீண்�ம் ஆசிரியர் ேவைல

144. மானம் ெபரிேதன்� மார்தட்�ப் ேபசியவன்
ேவ�ம் எனக்�த்தான் ேவைலஎன்� –ஊனமிலா
வக்கத்த வாத்தியார் வாழ்�த�ம் ேவைலயிைன
பார்க்கத்தான் ேபானான் பணிந்� .

145. ஓச்சன்தட்ெடன்பார் ஊரின்ேபர் உள்ளவர்கள்
அச்சமில்லா ேதவரினம் அங்க –மிச்ச�ள்ேளார்
நாயக்கர் ேகானார் நலிந்த தலித்ெதன்பார்
தாயகந்தான் சான்ேறார் பதி .

146. கா� பனங்கா� வீெடல்லாம் மண்��ைச
ேத�ம் ெதாழிேலா விவசாம் -பீ�நைட
ஆண்க�ம் ெபண்�ம் அயரா �ைழத்திவார்
வீண்வம்� ேப�வார் இல் .

147. பாடசா ைலக்�ைர பாம்ஓைல ேவய்ந்த�
ஓடா� அடக்�ைர ஓராண்� –சாடா



ஊழ்கைறயான் தின்�வி�ம் ஓைல ��வைத�ம்
பாழ்பட்�ப் ேபா�ம் பன்னி .

148. ஆண்�ம் ெகா��ைற ஆரம்பம் பள்ளிைய
ேவண்�ம் ��ப்பிக்�ம் ேவைல –நீண்டெதா�
இந்தநல் ேவைலைய ஏற்� ��ந்திட
�ந்தரந்தான் ெசய்யலாம் என்றார் .

149. �ந்தரைனப் பார்த்�ச் ெசான்னார் நி�வாகி
தந்ேதன் உனக்� ஒ� ேவைல - எந்த ஒ�
எதிர்ப்� இயம்பாேத எம்பள்ளிக் �ைரயிைன
�திதாகச் ெசய்த்தி�வாய் ேபா .

150. மன்னன் விதித்தால் ம�க்க�ம் ��ேமா
என்னநான் ெசய்தி�ேவன் ஈசா - உன்�ைடய
வல்லைம ேவண்�ெமன வணங்கிப்பின் ேபானான்
நல்ேலார் உதவிையத்தான் நா� .

151. கற்�ரம் ேபாய்க்ேகட்டான் கட்டப் பைன ஓைல
நற்பணிக்� நல்கி�வீர் என்� - ெபாற்�த்தி
நால்வர் மன�வந்� நல்கினர் ஓசியாய்
ேமல்�ைர ேபாட்டான் விைரந்� .

152. நன்றி மறப்ப� நல்லதல்ல என்�
அன்ைறக்ேக ெசான்னார் ஐயன் - இன்ைறக்�
ெசான்னேதார் ெபான்ெமாழிையச் சிந்தித்� பாரக்கவில்ைல
மன்னன் நி�வாகி மனம் .

153. ஆய்வாளர் பள்ளியின் ஆய்�க்� வந்தால்
ேபய்ேபால �ன்நின்� பிதற்�வார் - ஆய்வாளர்
வாத்தியார் உள்�ரில் வாழவில்ைல என்றால்
சாத்தியமா�மா ெதாழில் ? .

கற்�ர �ந்தரன் பதில்

154. ஆழ அ�க்கி �கந்தா�ம் ஆழ்கடல்நீர்
நாழி �கக்கா� நாநாழி - ஊழியேர



உள்�ரில் மாணவர்கள் ஒன்ப�ேபர் என்றாக்கால்
பள்ளிக்� வாரா� பத்� .

155. வீட்�க்� வீ� வி�ந்� அைழத்தா�ம்
ஓட்�க் கணக்� ஒன்ப�தான் - ேகட்பீேர
உள்�ரில் வாத்தியார் ஓர்வீட்�ல் வாழ்ந்தா�ம்
பள்ளிக்� வாரா� பத்� .

156. ஆசான் ெப�ைம அளந்�ெசால்வார் உண்ேடா
�சாமல் ெபாய்ெசால்லக் �டா� - ேதசிகேர
ஏ�வார் இந்நிலத்தில் இழி�லத்தார் என்னலாம்
மா� ப�ந்தேதா மனம் .

157. ஐந்� வ�ப்�ள்ள ஆரம்பப் பள்ளிக்�
ஐந்� ஆசிரியர் ேதைவ - அந்த ஒ�
நியதி ெதரியாமல் நிர்மித்தால் �வைர
பயெனன்ன பால�க்�த்தான் .

158. ஐந்� வ�ப்�க்� ஆசிரியர் �வர்தான்
�ந்தன� பள்ளிக்�ச் �ந்தன்தான் - இந்தநிைல
ஆய்வர் அறிந்தி�ந்�ம் ஆசாைனத் திட்�கிறார்
ேபய்பற்றிக் ெகாண்டவைரப் ேபால .

கல்வித்�ைற அைமச்சர் கழ�கிறார்

159. எட்� வ�ப்� வைர எந்தஒ� ேதர்�ம
கிட்ட�ம் �டா� ேகட்��வீர் - பட்�யலில்
அைடத்�ள்ள ஆ�களாம் அன்�ச் சி�வ�க்�
நைடெகா�ப்பீர் ேமல்வ�ப்� ேபாக .

160. கற்பிக்�ம் ேவைல கனவி�ம் ேவண்டாம்
நற்�த்தி ெசான்ேனன் நான்தான் - விற்பனேர
ேவண்டாம் கவைல விவரமாய் ெசல்ேபான்
ஆண்டான் அளிப்பான் அறி� .

161. பள்ளி�ம் ேவண்டாம் பயிற்�விக்�ம் ஆசிரியர்
�ள்ளி�ம் ேவண்டாம் �கல்கின்ேறன் - அள்ளித்தான்



�த்தகத்ைத ேதாளில் �மக்க�ம் ேவண்டாம்
அத்தைன�ம் ஆன்ைலனில் தான் .

162. பத்�த்தைல ராவணன் ஒற்ைறத்தைல ராமனால்
ெசத்� ம�ந்தான் சிங்களத்தில் - வித்ைதயாம்
தமிழ்ெமாழி�ம் ஆங்கில�ம் சண்ைட நிகழ்த்தியதில்
தமிழ்ெமாழி கண்ட� ேதால்வி .

163. சமச்சீர்தான் கல்விஎன்� சாதித்த ஓர்அர�
அமர்க்களம் ெசய்த� அன்� - எமைனேய
ெவன்�தான் விட்ேடாம் விளம்பரம் ெசய்த�
கன்�ேபால் அன்� �தித்� .

164. ஆங்கிலம் கற்பைத ஆதரிக்�ம் பள்ளிதான்
ஓங்கி �ர� �ழங்�வதாம் - ஏங்கி
அ�� �லம்�ம் அவலந்தான் காண்கிேறாம்
ப�� தமி�க்�த் தான் .

165. அர� நடத்�கின்ற ஆரம்பப் பள்ளிகைள
அரேசதான் ��ம் அவலம் - நிரந்தரமாய்
இந்தநிைல நீ�த்தால் இன்பத் தமிழ்ெமாழி
எந்தநிைல எய்�ேமா ஈங்� .

கற்�ரம் �ற்�லா ெசன்றதில்ைல

166. காசிக்�ச் ெசன்றதில்ைல கங்ைகநீர் ஆடவில்ைல
ேதசெமங்�ம் �ற்�லா ெசன்றதில்ைல - ஆைசதான்
இ�ந்தா�ம் ெசல�க்� இல்ைல பணேம�ம்
ெப�மாைளச் ேசவிக்கத்தான் .

167. ஏ� மைலயான் இ�க்�ம் இடம்ேபாக
பா�ம் பணந்தான் ேவண்�ேம - ஊழ்விைனதான்
ஊனம் உைடேயான் உயர்ெகாம்�த் ேத�க்�
ஏனம்ெகாண் ேடந்தலா ேமா .

168. ���ல்லி ேபானதில்ைல ெபான்வாயில் ெசங்ேகாட்ைட
அ��ம் ெதரியா� அழக�க்� - ��ப்��



பாரா�ம் சட்டம் பதி� ெசய்�ம் மக்களைவ
ேநராக பார்த்த�ம் இல .

169. அேயாத்தி ேபானதில்ைல அங்�ள்ள ராமர்
ெதய்வ தி�க்ேகாயில் ெதரியா� - அய்யன்
அமர்நாத் தி�க்ேகாயில் பார்த்ததில்ைல இல்ைல
நம� ெகாைடக்கானல் மைலைய .

170. பார் ேபாற்�ம் ஆர்சியின் பள்ளி இ�க்கிற�
�ராணம் ஊரின் ெபயர் ெசால்ல – சீரான
எட்� வ�ப்� இயங்கிவ�ம் பள்ளியில்
திட்டமிட்டார் �ற்�லாச் ெசல்ல .

171. ஆ�கல் ெதாைல�க்� அப்பாேல உள்ளெதா�
வீராணம் ஏரிேபால் விரிந்�ள்ள ஆர்எஸ்
மங்கலத்தின் கண்மாய் மத�கைளப் பார்க்க
சிங்கம்ேபால் ெசன்றார் சிறார் .

172. ைகயில் �ளிச்ேசா� காலத்�ச் சாப்பா�
ைபயில் பணேம�ம் இல்ைல - ெமய்சிலிர்த்�
ைமயம் அமர்ந்� மதியத்தில் உண்�விட்�
ெவய்யில் தனிய�ம் வீ� .

விவசாயிகள் �ரில் கற்�ரம்

173. ேவளாண்ெதாழிலில் விழிப்�ணர்� ேவண்�ெமன
ஆ�ம் அர� அளித்த� - வி�மிய
ேநர்�கக் கண்காட்சி ெநல்லின் ரகம் மற்�ம்
காராளர் ெசய்யக் கணித்� .

174. காரளர் �ட்டத்தில் கலந்�ெகாண்� கற்�ரம்
ஊர்�ற்றிப் பார்த்தான் உவந்� - ேநராக
ஆ��ைற மற்�ம் ஆராய்ச்சி பண்ைணெயல்லாம்
��ம் அளவினிேல �ர்ந்� .

175. ஊட்� மைலெசன்றான் உயர்மரங்கள் வா என்�
நீட்�ய� ைககைள நில்என்� - வாட்�ய�



�தல் ந�க்கக் �ளிர்வானம் ெகாட்�ய�
காதல் தணியவில்ைல காண் .

176. மைலேயாரம் வாழ்கின்ற மக்கள் இ�வர்
கைல ஞானம் இல்லாத ேதாடர் - நிைலயான
ேதாட்டப் பயிர்கள் �கம்த�ம் காய்கனிகள்
ேகட்க இனிக்�ம் கிழங்� .

177. வாைழக்காய் ேபரிக்காய் வாச�ள்ள ெநல்லிக்காய்
ஏைழக்� ஏற்ற நல்ெகாய்யா - ேபைழயாம்
ேசப்பம் உ�ைள சிவப்� நிறக் காரட்�
காப்பகம் ஊட்� எனக் கழ� .

178. அைணக்கட்� அத்தைன�ம் ஆர்வ�டன் பார்த்தான்
விைனப் பயன் வந்� வி�ம்பி -அைணகளில்
ேமட்�ர் அைணக்கட்� ேமல்நாட்டார் மதி�ட்பம்
காட்�ம் ைகவண்ணந் தான் .

179. ேகாைவ நகர் உள்ள ேவளாண் ஆராய்ச்சி
ேசைவ அறியத்தான் ெசன்றான் - ேகாைவயில்
சிந்தித்� ஆராய்ச்சி ெசய்தசில ஓவியங்கள்
வந்தவைர வாழ்த்தித் தான் ேப�ம் .

180. எத்தைனேயா ெநல் ரகங்கள் எண்ண இனித்தி�ம்
சத்தான காய்கனிகள் சான்றா�ம் - வித்தகராம்
விஞ்ஞான ேமைத விைளத்திட்ட ��ைமகள்
ெமய்ஞானம் என்ப� தான் ெமய் .

181. விவசாய ஆராய்ச்சி ேவண்�யேத என்�ம்
உவந்�தான் ெசய்ய வழியிைலேய - நவதானியம்
ெநற்பயிர் ேவளாண்ைம ேநர்த்தியாய் ெசய்வதற்�
நன்நீர் இைவேய நமக்� .

182. ேகாைவ நகர்தான் ��யி�க்க ஏற்றதாம்
ேதைவப் ப�ம்ெபா�ட்கள் ேசர்க்கலாம் - ேகாைவயில்
ெவப்பம் �ைறவா�ம் ேமல் காற்� சீதனமாம்
எப்ேபா�ம் தண்ணீர் இ�க்�ம் .



183. பார்க்�ம் இடெமல்லாம் பஞ்சாைல �ற்பாைல
ஆர்க்�ம் எவர்சில்வர் பட்டைறகள் - ேநாக்கில்
இ�ம்பாைல எந்திரங்கள் எண்ணில் சி�ெதாழில்கள்
ெப�ைமதான் ெபற்றதாம் ேகாைவ .

184. கைல பயி�ம் கல்�ரி கட்�ம் ெபாறியியல்
நிைலயில் சிறந்த ம�த்�வம் - அைலயைலயாய்
கல்வி நிைலயங்கள் கற்றிடக் ேகாைவயில்
பல்�ைற�ம் பார்க்கலாம் பார் .

185. பைழய பழங்ேகாட்ைட பண்ைணைய பார்ப்பதற்�
விைழந்தார்கள் விண்ணப்பம் ெசய்தப� -பழம்பதியின்
சமீன்தார் வரேவற்றார் சால்ைவ விரித்�
சமீன்தார் ெப�ைம ெபரி� .

186. ேதநீர் வி�ந்� ெசய்திட்டார் அன்பினில்
வான்நீர் ெசாரிந்� வாழ்த்த – ேதநீர்
வி�ந்� ��த்�ப்பின் வீதிஉலா ெசன்றார்
க�த்�க் கினியபல காட்சி .

187. காங்ேகயம் கண்ண�ரம் காைளகள் கண்காட்சி
ஓங்�ம் �கழ்ெகாண்ட உன்னதந்தான் - ஆங்�
கன்�க்� ஓர்இடம் காைளக்� ஓரிடம்
என்ற அைமப்ேப இனி� .

188. ப�த்தி �ண்ணாக்� பக்�வமாய் ஆட்ட
இ�ந்தெதா� ஆைலயாம் இங்� - அ�ந்�தற்�
பாற்ப�க்கள் மற்��ள்ள பண்ைணக் காைளகள்
ஏர்உ�ம் காைளக்�ம் ஈங்� .



பைழயக் ேகாட்ைடப் பண்ைண
பண்ைணச் ெசய்தி ��வைத�ம் ெவண்பாவில் �ற ��யவில்ைல. ஆைகயால் 
உைரநைடயில் எ�தி உள்ேளன் .   
 

 

இந்திய ��யர� சமீன் ஒழிப்�த் திட்டம் ெகாண்� வந்� சமீன்தாரி �ைறைய 
ஒழித்த�. பைழய ேகாட்ைட�ம் அதற்� விதிவிலக்� அல்ல. பண்ைண நிலத்ைத�ம் 
மாட்�ப் பண்ைணகைள�ம் சமீன்தாரிடேம அர� விட்�விட்ட�. மாட்�ப் பண்ைணயில் 
காங்ேகயம், கண்ண�ரம் மாணப்பாைற ஆகிய �ன்� ரக மா�கள் வளர்க்கப்பட்டன. 

உழ� மா�கள் இ�ப� ேசா�கள் இ�க்�ம். எல்லாவற்ைற�ம் பராமரிக்�ம் ேவைல 
ஆட்கள் உண்�. அவர்கள் ��ம்பம் ��ம்பமாய் அமர்த்தப்பட்��ந்தனர். அவர்க�க்� 
வீ� �தல் எல்லா வசதிக�ம் பண்ைணயார்தான் ெசய்தி�க்கிறார் .   
 

 

மாட்�ப்பண்ைணயில் காைளக்கன்�க�க்�த் தனிக் காம்ப�ண்�ம், கிடாறிக�க்� 
தனிக் காம்ப�ண்�ம், ப�க்க�க்� தனிக் காம்ப�ண்�ம் உண்�. பண்ைணயின் 
பராமரிப்� இப்ப� ஒ�ங்� ெசய்யப்பட்��ந்த�. ெபாலி எ�� வைகக்� ஒன்� 
இ�ந்த�. அவற்�க்� தனி இடம்.  எ��க�க்� �க்� கயி� இல்ைல. �க்கில் 
�ன்� அங்�ல விட்ட�ள்ள ெவண்கல �ண் (வைளயம்) ேபாடப்பட்� அதில் இரண்� 
ெபரிய கனமான கயி�கள் கட்� வலப்�ற�ம் இடப்�ற�ம் ஒன்றாக இ�த்� அங்� 
ஊன்றப்பட்�ள்ள ஆள் உயர �ைழத்�ண்களில் எ��கள் கட்டப்பட்��ந்தன. எ��கைள 
அவிழ்த்� தண்ணீர் காட்ட இரண்� ஆட்கள் ேவண்�ம். எ�� ��கின் ��க்கள� 
இரண்ேட �க்கால் அ� இ�க்�ம். எ�தின் உயரம் ஆ� அ� இ�க்�ம் .   
 

 

ஒ� காம்ப�ண்�ல் ஐம்ப�க்�ம் ேமற்பட்ட கிடாறிகள் இ�க்�ம். தினசரி ெபாலி எ�ைத 
இ�வர் இ�பக்க�ம் கயிற்ைறப் பி�த்தப� கிடாறிகள் உள்ள காம்ப�ண்�க்�ள் ெகாண்� 
ேபாவார்கள். ஏதாவ� ஒ� கிடாறி ேமல் எ�� வி�ம். உடேன எ�ைத மீண்�ம் 
ெகாண்�ேபாய் �ைழயில் கட்�வி�வார்கள். கிடாறிைய அைடயாளம் கண்� 
கவனிப்பார்கள் .   
 

 

காைளக் கன்�கள், கிடாறிகள் விற்பைன ெசய்வ� உண்�. காங்ேகயம் காைளகள் 
விைல அதிகம். ப�ம்பால் விற்பதில்ைல .   
 

அரண்மைனக்� ேவண்�ய� ேபாக மீதிைய ேவைலயாட்களின் ��ம்பங்க�க்� பகிர்ந்� 
அளிக்கப்ப�ம் ஐம்ப� ஆண்�க�க்� �ன் இ�ந்த நிைல இ� .  



ெபரியா� அைணக்கட்�ல் கற்�ர �ந்தரன்

189. பீ� உைடய ெபரியா� அைணக்கட்�
கா�ம் மைல�ம் கலந்தேத - பீ�ைடய
பிறநாட்� என்ஜினீயர் ெபன்னிக்�க் என்பார்
மறங்ெகாண்ட ெநஞ்� மனிதர் .

190. �மிழி மைலவயிற்ைறக் �ண்டால் �ைழத்�
அமிழ்தமாம் தண்ணீைர அப்�றத்தில் - தமிழகம்
ெபற்� விவசாயம் பீ�ெபறச் ெசய்திட்ட
ெபன்னிக்�க் என்�ம் வாழ்க!

191. ேப� ெபரியா� ேபர்ெபற்ற சிற்றா�
ஊர்எ��ம் இல்ைல பக்கத்தில் - ஆ�
ஒன்ப� கிேலாமீட்டர் ஓர்பக்கம் கா�
வன்ைம வனவிலங்� வா�ம் .

192. ெபற்ேறால் பட� ெபரியார் அைணேபாக
உற்றதாம் ேதக்க� ஊர்இ�ந்� - �ற்றாத
நீர்த்ேதக்கம் வான்ேநாக்கி நிற்�ம் அைணக்கட்�
பார்க்கப் பரவசந்தான் பார் .

கற்�ரம் பணி�ரிந்த பள்ளிகள்

193. �ன்� பணி�ரிந்தான் �த்� விநாயகரில்
பின்�தான் வீரமா�னிவரில் - அன்�
அன்ைன உலகமாதா ந�நிைலப்பள்ளியில்
நன்றாம் பணிஎன்ேபன் நான் .

194 கல்வியில் ேவண்�ம் �ரட்சி என காந்திமகான்
வல்லான் வ�த்தெதா� திட்டம் - நல்ல
ெதாழில்�லம் கல்வி �யேதைவப் �ர்த்திஎன
வழிெயான்� ெசான்னார் வ�த்� .

195. கற்�ரம் கற்ற� காரிேலசன் ேவஷம் ஆவ்�ச்சிங்
மற்றப� மாண்�ேசாரி வாரா� - ெதற்ெறன



கற்பிக்�ம் ெதாழிைலக் கச்சிதமாய் ெசய்தான்
நற்�த்தி ெபற்றி�ந்த தால் .

196. மாணவர் சங்கம் மாதம் ஒ��ைற
காணக் கவின்மி� காட்சியாம் - மாணவர்கள்
ேபச்�த் திறைமையப் ேபணி வளர்த்திட்டான்
ேபச்�க் கைலப்ேபாட்� �லம் .

197. ஆட�ம் பாட�ம் அபிநய காட்சி�ம்
ேதடக் கிைடக்காத ஒயிலாட்டம் - பாடல்
பாட்� பயிற்சிெயா� பண்நிைறந்த சங்கீதம்
�ட்�ப் பிரார்த்தைன�ம் �ட .

198. ெபற்ேறார் ஆசிரியர் ேபரியக்கம் பள்ளியில்
நற்பணி ெசய்திட நா�ம் - அற்�தமாய்
பள்ளி வளர்ச்சிக்�ப் பா�பட ெசய்திட்டான்
அள்ளிக் ெகா�த்தனர் அன்பில் .

199. ஆண்�க் ெகா��ைற ஆண்�விழா பள்ளியில்
ஆண்டறிக்ைக சமர்ப்பணம் அன்� - ேவண்�ம்
விைளயாட்�ப் ேபாட்� ெவ�மதி ெவற்றிக்�
கைலகட்�ம் ேகாலந்தான் காண .

200. வட்டம் அளவில் வழங்�ம் ேபாட்�களில்
திட்டமாய்ப் ேபாட்�யி�ம் சாக்�ர் - பட்டம்
பரி�கைள ெவன்ெற�க்�ம் �ந்தரன் பள்ளி
வ�வான் ஆசான் மகிழ்ந்� .

201. பள்ளி சீரைமப்� மாநா� என்ற ஒ�
நல்லேதார் திட்டம் நைட�ைறயில் - உள்ள�
மாநாட்� ேமன்ைம மலரினில் கற்�ரம்
ேபனா வளங்கிய� ‘கவிைத’ .

202. கவிைத பகலவனின் கா�ண்யம் ேப�ம்
�வியில் உயிரியக்கம் நீ என்� - கவிைதய�
பன்னிெரண்� சீர்ெகாண்ட பாலா�ம் அஃ�
ெசான்னால் இனிக்�ம்நம் நா .



ஆசிரியர் பணியிைட பயிற்சி

203. வி�� நகர்ெசன்றான் வி�ம்�ம் பயிற்சி
அர� அைழத்ததால் அங்� - ஒ�வாரம்
ஆங்கிலம் கற்பிக்�ம் அந்தஒ� தந்திரந்தான்
ஓங்�ம் ெசயல்�லம் கல்வி .

204. பல்கைல உள்ள�ர் பாைளயங்ேகாட்ைடயில்
நல்வழியில் பாடம் நடத்�தற்� - வல்லவராம்
ஆசான்கள் கற்பித்தார் ஆங்கிலப் ேபாதைனைய
மாசம் ஒ�திங்கள் மகிழ்ந்� .

205. கற்�ரம் அந்தக் கழகத்தில் ேசர்ந்�
அற்�தமாய் ெபற்றான் பயிற்சி - ெபற்றபின்
ெசயல்�ைறக் கற்பித்தல் ெசய்தவன் காட்�னான்
மயல்நீக்கி மற்றவ�க்� ஆங்� .

206. கற்�ரம் பள்ளிப் பணி�ப்� என்பதினால்
ெபற்றான் தைலைமப் பதவி மற்��ள்ள
ஆசிரியர் யாவர்க்�ம் சர்னாய் ேதாழனாய்
ேநசக் கரம்நீட்� நின்றான் .

207. நல்ல சிரியராம் நல்லேதார் பட்டத்ைத
எல்லா�ம் ஊரில் அளித்தார் - நல்லர�
கண்�க்�த் ேதான்றவில்ைல கற்�ரம் ெசய்தபணி
மண்�க்�த் ேதான்றிய� மாண்� .

கற்�ர �ந்தரன் ச�கப்பணி

208. �ராணம் மண்ைணத் �ைணேபாட்�ப் பார்த்ததில்
நீெரல்லாம் எங்க�ேம உப்� - �ராணம்
கண்மாயின் உத்தாவில் கண்டான் கற்�ரம்
உண்�ம்நீர் உள்ளெதா� ஊற்ைற

209. வன்ைம�ள்ள வாலிபர் நால்வைர ேசர்த்தான்
மண்கிண� ெவட்�தற்� வாகாய் - நன்னீர்



ஊற்ெற�த்� வந்த� ஒைரந்� மீட்டரில்
மாற்றமிலா மண்கிணற்றில் தான் .

210. ஆற்�ப் ெப�க்கற் ற���ம் அந்நா�ம்
ஊற்�ப் ெப�க்கால் உல�ட்�ம் - ஏற்றமி�
ஆற்�ப்ப�ைக அ�கினில் இல்ைலேய
ஊற்�நீர் ேதாண்�த்தான் உண்ண .

211. மண்கிண� நாளைடவில் மண்சரிந்� ��வி�ம்
தண்ணீைர காண��யா� - என்னதான்
ெசய்வெதனச் சிந்தித்தான் சிந்தைனயில் �ந்தரனின்
அய்யத்ைதத் தீர்த்த தறி� .

அன்ைறய நிைல

212. உைறக்கிண� ஒன்�தான் தீர்வா�ம் என்ெறண்ணி
நிைறேவற்றத் திட்டம் நிைனந்தான் - நிைறவாக
சல்லி மணல்சிெமன்ட் சாகசமாய்ச் ேசகரித்தான்
ெசால்லி உைறேபாடத் தான் .

213. கிண� உைறெசய்�ம் கீழ்மட்டக் ைகவிைனஞர்
மன�வந்� வந்தார் உைறேபாட – கிண�க்�
பக்கத்தில் ேபாட்டார் பல உைறகள் பாங்காக
வக்கைணயாய்க் கட்ட கிண� .

214. உைறக்கிண�த் தண்ணீர் ஊ�க்� மிச்சம்
இைற த்தார்கள் வாளியால் இன்�ற்� - பைறசாற்றி
ஊர்மக்கள் ெசான்னார்கள் உன்னத ெசயெலன்�
ஆர் ெப�வார் அந்தப் �கழ் .

இன்ைறய நிைல

215. ஊராட்சி மன்றங்கள் ஒவ்ெவா� ஊரி�ம்
சீரான ெசயல்இன்� ெசய்கின்றார் - ஏராளம்
தண்ணீர்க் �ழாய்பதித்� தாராளம் தண்ணீர்
எண்ண இனிப்பான ெசய்தி .



216. ெதற்�த் தமிழகம் ெதண்ணீர் மைழயின்றி
வற்கடம் ஆவ� வா�க்ைக - ெவற்ப�ேபால
மற்ேபார் அரசர்கள் ஆண்டஅக் காலத்ேத
அற்ப மைழேய அவி�ம் .

217. விண்நின்� ெபய்தி�ம் ேவண்டாத ேநரத்தில்
கண்மாய் �ளங்கள் கைர�ரள - தண்ணீைர
உண்ணீர்க் �ளம்நிரம்பி ஊ�க்� உதவி�வான்
�ண்ணியன் கற்�ரந் தான் .

பிச்ைச ேகட்பார்க்� ஈதல்

218. அய்யப்பன் ஆலயேமா ஆ��கன் சன்னதிேயா
ெவய்ய விைனதீர்க்கப் ேபாவார்க்� - ெசய்ய
வரம்ேவண்�ச் ெசல்ேவார்க்�ம் வன்க�மம் தீர்ப்பார்க்�ம்
தரம்பார்த்�ம் ெசய்வான் த�மம்.

219. ஈதல்இைசபட வாழ்தல் அ�ல்ல(�)

ஊதியமில்ைல உயிர்க்� - நீதிதான்
ஈய்ந்திட்ட வள்�வத்ைத ஏற்பவனாம் கற்�ரம்
ஈய்ந்தான் இரப்பார்க்� ஈங்� .

220. பிச்ைச எ�ப்பார் ெப�வயிற்�க் ெகன்றா�ம்
அச்சமின்றி அங்ைக விரித்தி��ம் - நிச்சயமாய்
மிச்சத்ைத உண்�யலில் ேசர்ந்தி�ேவன் என்றா�ம்
பிச்ைச அளித்தி�வான் பிறர்க்� .

221. ஆசான் பயிற்சி அளிக்� ெமா� பள்ளியில்
ேநச�டன் ஓரிடந்தான் வாங்கி - காசின்றி
ப�த்�ப் பயன்ெப�ம் ‘ஓர் நபர்’ வாழ்க்ைகக்�
வி�யல் அளித்தான் வி�ம்பி .

அரசியலில் கற்�ரம்

222. எந்தஒ� கட்சியி�ம் இல்ைல உ�ப்பினராய்
அந்தநிைல தன்னில் அரசியலில் - சந்தத�ம்



கைலஞர� ஆட்சிக்ேக கற்�ரம் ஆதர�
நிைலயாக என்ெறன்�ம் உண்� .

223. �த்தமிழ் ஆசான் ���டா மன்னன்
எத்திைச�ம் ேபாற்ற எ�ந்தவன் - �த்திக்ேக
�த்தி �க�ம் ப�த்தறி�ச் �ரியன்
வித்ைதக்(�) அகத்தியனாம் ேவந்� .

224. ைகவண்� ரிக்சாவாம் காலம் இரிந்திட
ெநய்வண்� ெகாண்�வந்தார் ேநராய் - ெசய்யஒ�
ெதாழிலில்லா வாலிபர்க்� தந்தார் �தந்திரமாய்
ெதாழில் ெசய்ய ஆட்ேடா ெசா�� .

225. ஊெரல்லாம் மின்விளக்� உண்ணக் ��நீர்
ேபர்விளங்கச் ெசய்திட்டார் ெபம்மான் - �ைர�ள்ள
��ைசகைள மாற்றிவிட்�க் ெகட்�வீ� கட்�
��யி�க்கச் ெசய்திட்டார் ேகான் .

226. தைடயின்றிச் ெசல்ல தைரப்பாலம் ேமம்பாலம்
கடல்சீற்றம் தவிர்ப்பதற்� கல்�வராம் - திடமான
அைணக்கட்� நீர்த்ேதக்கம் அத்தைன திட்டங்க�ம்
�ைனந்� ��த்�விட்டார் ‘�.க’ .

227. ைவயத்� வாழ்வாங்� வாழ்ந்த தி�மகனார்
ெதய்வ உலகம்ேபாய் ேசர்ந்�விட்டார் - ெசய்திட்ட
ெசய்ய தி�ப்பணிகள் ெசந்தமிழ்ச்சங்�தி
ைவயகம் உள்ளவைர வாழ்த்�ம்.

கைலஞரின் மா�பட்ட ெகாள்ைக

228. சாதிைய நீக்கி சமயத்ைத மாய்த்தி�ேவன்
நீதிையக் �ப்�ற நாட்��ேவன் - ேமதினியில்
நம்பாேத ெதய்வத்ைத நான்தான் கைலஞெரன்றால்
சம்மதம் ெசால்வாேரா சான்ேறார் ?

229. �ணமான மந்திரிகள் ேகாட்ைட வாழ் ேகாமான்கள்
பணம் என்�ம் ேபய் பி�த்� ஆ�கிறார் - பிணம்தின்பார்



�ணமாக்�ம் �சாரிபார் மீ� யா�மில்ைல
சனநா யகம்கா�ம் சா� .

230. ேதைவக்� ேமலாக ேசர்த்தால் பணத்ைத
ேகாைவத்தி�டன் அவேனதான் - சாைவத்தான்
எண்ணாமல் என்�ம் இ�க்கலாம் என்ெறண்�ம்
�ண்ணியந் ேதடாப் �ளிஞன் .

231. பலகட்சி நாட்ைட பாழ்ப�த்�ம் பண்பில்லா
சிலகட்சி ேத�வ� தன்னலந்தான் - உைலைவக்�ம்
ெப�ைமயாம் வாழ்க்ைகக்�த் ெபற்றதாய் நாட்�க்�ம்
இ�கட்சி ஏற்பைடத்� ஈங்� .

232. மத்தியில் �ட்டாட்சி மாநிலத்தில் �ய ஆட்சி
ஒத்� வரா� உல�க்� - ெமாத்தத்தில்
பல்லாண்�க் காலம் பரத தி�நாட்ைட
பல்லாங் �ழிபறித்தார் பல�ம் .

233. வந்தநல் ெவள்ைளயர் வாகான நல்லாட்சி
இந்தியா என்� ெபயரிட்டார் - இந்தியர்
ஒன்�பட்டால் இன்� உலகம் பயப்ப�ம்
நன்� நடக்�ம்நல் ஆட்சி .



வேயாதிகப் ப�வம்
கற்�ர �ந்தரன் பிள்ைளகள் தி�மணம்

234. பிள்ைள தி�மணம் ெபற்ேறார் கடெனன்�
நல்லவன் கற்�ரம் நன்கறிவான் - ெவள்ளெமன
ஆைச அைலேமா�ம் அரவைணக்கப் ேபரைன
ேநசக் கரங்கள்தான் நீட்� .

235. உற்றார் உறவினர் ஒன்றாகச் ேசர்ந்�
நற்றவப் பிள்ைளக்� நாள்பார்த்� - ெபாற்றாலி
ெபா�த்தம் இ�ந்தால் ெபாண்�க்�ம் ஆ�க்�ம்
தி�மணம் நிச்சயம் தான் ெசய்வார் .

236. தாய்க்�த் தைலமகனாம் சற்�ணபாண்�யன்
ேவய்வலிைம ெகாண்ட வீரனாம் - தாய்க்�
ெதரியாத் தி�மணந்தான் ெசய்தான் மகெனன்�
�ரியாமல் நின்றாள் �லம்பி .

237. தந்ைதக்�ச் ெசால்லாத் தனயன் தி�மணம்
விந்ைத எனக்கண் விழிதிட்டார் - தந்ைதக்�
ெசல� சிறிதள�ம் இல்ைலதான் என்றா�ம்
உைல� உடைலத்தான் தின்ற� .

238. இரண்டாவ� பிள்ைள இன்ஜினியர் பட்டணத்தில்
அரசின் பணிதான் ஆற்�பவர் - தரமான
மண்டபத்தில் கல்யாணம் மாப்பிள்ைள மன்ன�க்�
கண்டான்கற் �ரம் கன� .

239. கனேவா நனேவாதான் கண்ட� கற்பைனேயா
மனதில் நிைனந்த� மாண்பா�ம் - மணவிழா



அப்ப�க்�ச் ெசால்லாமல் ஆலயத்தில் கல்யாணம்
எப்ப� ? �ழ் விைனயின் �� .

240. நடந்த� என்னேவா எல்லாேம நன்�தான்
நடக்�ம் ெசயெலல்லாம் நன்ேற - நடக்கத்தான்
ேபா�ம் ெசயெலல்லாம் ேபாற்�ம் ப�யி�க்�ம்
ஆகம்ந்தான் கண்ணனின் ஆசி .

241. கண்ணபிரான் ேபாதைனகள் கா�க்� இன்பந்தான்
ெசான்னெதல்லாம் �ப்ப�க்�த் �ன்பந்தான் - மின்னல்ேபால்
தாக்கிய� �ன்பந்தான் தந்ைதயின் உள்மனைத
நீக்�வார் இல்ைல நிைனந்� .

242. பார்க்கவன் வம்சத்தில் பாரி பரம்பைரயில்
ேபர்விளங்க வந்தவனாம் கற்�ரம் - யார் ஒ�வர்
இல்ைல என்� வந்தால் இயன்றைத ெசய்தி�வான்
இல்ைலஎன மாட்டான் இைசந்� .

243. தலித்� இனத்திற்� தக்கநல் வீ�ல்ைல
ெமலிந்த அவர்வாழ்ைவ ேமம்ப�த்த – விைளநிலத்ைத
அளித்தான் ஒ� ஏக்கர் ஆட்சியர் சார்பாக
களித்தான் அவன்க�ைண கண்� .

244. பத்�க் ��க்கந்தான் �ர்வீக�ம் ேசர்த்�
வித்த� ேபாக நான்ேகதான் - பத்�க்�
சரிநான்� மிச்சம் சமமாகப் பங்கிட்டான்
ஒ�நான்� மக்க�க்�ம் ஓர்ந்� .

245. ெபண்மக்கள் வாழ்க்ைகக்� ேவண்�ம் ெபா�ெளல்லாம்
எண்ணம்ேபால் நல்கினான் ஈங்� - அன்னவர்
உள்ள களிப்�டேன உன்னதமாய் வாழ்கின்றார்
நல்லவர் நான்�ேபர் வாழ்த்த .

246. ஆண்�க் ெகா��ைறதான் ஆனந்தப் ெபாங்கல்
மாண்ட தி�நாளாம் மக்க�க்� - ஆண்�ேதா�ம்
தங்கள் கடெனன்� தந்ைதயாம் கற்�ரம்
ெபாங்கல் சீர் ெசய்வான் �ரிந்� .



247. �த்த மக�க்� �த்தான ெபண் மக�
ேபத்தி இ�வர் ெப�ைமதான் - �த்தவள்
ஆகா� ேபாய்விட்டாள் அன்�ைட ெபற்ேறா�க்�
ேசாகத்தில் ஆழ்ந்தான் �ப்பன் .

248. இரண்டாவ� ெபண்ைண எம்.ஏ ப�க்க ைவத்தான்
வரன் ேவண்�ம் காலம் வந்ததினால் - கரம்பி�க்க
மாப்பிள்ைள ேத� மண��த்� ைவத்தான்
�ப்� வயதில் �னந்� .

249. அன்�ம் அற�ம் உைடத்தாயின் இல்வாழ்க்ைக
பண்�ம் பய�ம் அ� என்� - அன்�டன்
வாழ்த்தி அ�ப்பினான் வாழ்கின்ற ெசன்ைனக்�
ேபத்திையப் ேபரைனப் பிைணத்� .

250. ஆண்பிள்ைளச் ெசல்வம் அைடந்�விட்டார் இன்�
வீண்ேபாகவில்ைல விைள� - நீண்டநாள்
‘வாழ்க இ�வ�ம் வாழ்வாங்� ைவயத்தில்’

வாழ்த்தினான் கற்�ரம் வாழ்த்� .

251. ஆண்மக்கள் வாழ்வினில் ஆனந்தம் ெபாங்க
மாண்�டன் வாழ்கின்றார் மாட்சி - ஆண்டவைன
ஆசீர் வழங்க அ�பணிந்� ேவண்�கிறான்
பாச மைழயில் நைனந்� .

கற்�ரத்ைத வைதெசய்த ேநாய்கள்
1. தைலவலி

252. தைலவலி�ம் காய்ச்ச�ம் வந்தால் வலிெதரி�ம்
நிைலெதரிந்� ெசான்னார்கள் ேநாயின் - தைலவிலியாம்
வந்த� கற்�ரம் மண்ைட பிளக்கேவ
ெநாந்� வி�ந்திட்டான் ேநாயில் .

253. பக்கத்தில் உள்ள� பல்ேநாக்� ைவத்தியம்
�க்கிராமம் ேபர்தான் கிளாஞ்சனி - மிக்கநல்
ஆங்கில டாக்டர் அளித்திட்டார் மாத்திைர
நீங்கிய� ேநாய்தான் வலி .



254. அன்ைறக்�ச் ெசான்னார் அறிந்�தான் டாக்டர்
என்�ம் வரா� இனிேமல் - நின்ற�
பத்�ப் ைபசாவின் மாத்திைரயில் மண்ைட வலி
அத்�க்�ப் ேபர்ெசான்னார் ‘ஆஸ்பிரின்’ .

2. காய்ச்சல்

255. அ�க்க� காய்ச்சல் அல்லல் ப�த்திய�
ப�ேயறிப் பார்த்தான் பலரிடம் வி�வில்ைல
ெசல்�ங்கள் காைரநகர் ெசல்ைலயா டாக்டரிடம்
அல்லல் அக�ெமன்றார் ஆய்ந்� .

256. என்ெறா�வர் ெசால்ல�ம் ஏகினான் காைரநகர்
நன்றாக ஆராய்ந்� நல்கினார் - இன்ைறக்�
இன்ெசக்சன் காய்ச்சல் ஏகிவி�ம் நாைளக்�
என்�தான் ெசான்னார் இவர் .

257. ெசல்ைலயா டாக்டர்தான் ெசய்த ம�த்�வத்தில்
ெசால்லாமல் ெசன்ற� காய்ச்சல் - ெதால்ைலதான்
தந்த ெப�ங்காய்ச்சல் அன்��தல் இன்�வைர
வந்தேத இல்ைலதான் வாழ்வில் .

3. ப�ந்திர சிலந்தி

258. �ந்தர் ெம�க்கல் ஃப�ண்ேடசன் ெசன்ைனயில்
வந்த �விந்திரக் கட்�க்� - வந்தவர்
ேகாபாலன் டாக்டர் ெகா�த்தார் அ�ைவ
பாவாணன் �ப்பன் பயந்தான் .

259. ஆண்� கடந்�ம் ஆறவில்ைல �ண்தான்
ஆன்றாய்ந்� ெசான்னார் அ�த்தவர் - நீண்டநாள்
ஆறா� ெதால்ைல அளிக்கிற� என்றாக்கால்
காரணம் காசேநாய் �ச்சி .

260. காசேநாய் பார்க்�ம் க�ைண�ள்ள டாக்டர்
பாச�டன் ேநாக்கினார் �ப்பைன - காசேநாய்



�ச்சிகைளக் ெகான்றால்தான் �ண் ஆ�ம் என்றார்
�ச்சிக்ெகால் மாத்திைரதான் உண்டான் .

261. ஈரா� திங்களாய் ஆறாத �ண்தான்
ஓரி� நாளில் ஒழிந்த� - மாயமாய்
காசக் கி�மிகைள கண்�ெசான்ன டாக்டர்
ேப�ம் கட�ளேர தான் .

4. அம்ைம ேநாய்

262. இரண்��ைற வாழ்வில் எ�ந்த� அம்ைம
அரண்� வணங்கினான் அம்மணிைய - மாரிையத்தான்
பிள்ைளையக் காப்ப� ெபற்றவள் கடனன்ேறா
பிள்ைள உனக்�நான் என்றான் .

263. ம�ந்ெத��ம் வாங்கவில்ைல மாத்திைர ேபாடவில்ைல
வ�ந்தி வணங்கினான் மாரிைய - ம�ந்�தான்
ேநாய்க்�த் தி�நீ�ம் ேவப்பிைல மட்�ந்தான்
தாய்க்� அைணப்ப�ேவ சாந்தி .

5. தி�ர் மயக்கம்

264. வய�தான் ெதாண்�ரில் வந்த� �ப்ப�க்�
மயக்கம் தைல�ற்றி வீழ்த்திய� - பயந்�தான்
�க்கி�டன் ெசன்றார் �ரிதமாய் டாக்டரிடம்
ஆக்கினார் ேசாதைனக்� உடல் .

265. ேசாதைன ெசய்தபின் ெசான்னார் ம�த்�வர்
ேவதைன �ைளயில் என்� - சாதைனதான்
நான்�நாள் ைவத்தியம் நன்றாகிப் ேபான�
ஆங்� அவ�க்�த் தான் .

266. மயக்கம்தான் தீர்ந்தா�ம் மாறவில்ைல ேசாகம்
தயக்கந்தான் மாத்திைர சாப்பிட – தயங்காமல்
மாதமிரண் டாயிரம் மாத்திைர டானிக்
ேசாதைன �ப்ப�க்�த் தான் .



267. மயக்கம் மைலேயறிப் ேபான� என்றா�ம்
தயக்கம் நடக்க ��யவில்ைல - பயந்தான்
ைகத்த�ைய ஊன்றித்தான் கால்கள் இரண்ெடா�
ைவத்தான் கட�ள் நடக்க .

கற்�ரம் எ�திய �ல்கள்

1. ெதய்வீக சிந்தைனகள்

268. ெதய்வீகம் என்ப� ேதவன் அ�ட்ெசல்வம்
ைகெதா�தால் கிட்�ம் க�ம்� - ெமய்யான
அ�ட்ெசல்வம் ேதடல் அரி� எவர்க்�ம்
ெபா�ட்ெசல்வம் ேதடல் எளி� .

269. ‘ெதய்வீக சிந்தைனக்�’ ேதன் தமிழில் பாட்ெட�தி
ைவயகம் உய்ய வழங்கி�ள்ளான் - ெமய்யன்பர்
ஏவ�ம் ப�க்க இைணயதளம் உள்ைவத்தான்
பாவல�ம் ேபாற்�ம் ப�க்� .

2. �றள்வி���

இந்த �ல் இரண்ட�யில் சந்தப்பாடல்களால் ஆக்கப்பட்ட சிற்றிலக்கியமா�ம். 
தி�க்�றைள ெதய்வப் ெபண்ணாக உ�வகம் ெசய்� அவைளேய �� ெசால்லப் 
பணிக்கிறார் �லாசிரியர். �றள் ��ம் அறெநறிைய மக்க�க்�ப் ேபாதைன ெசய்ய 
அவளாள்தான் ���ெமனத் திடமாக நம்�கிறார் ஆசிரியர். ஒ� சில க�த்�க்கைள 
மட்�ம் எ�த்�க்காட்� ெவண்பாவில் காண்க .  

270. �றள் ��ம் நன்ெனறிைய �றத்தான் மக்க�க்�
திறைம�ள்ள ��வைரத் ேதர்ந்ெத�த்தான் - கற்�ரம்
மணக்�ம் தி�க்�றளாம் வள்�வர் ெபற்ெற�த்த
அணங்ைக அ�ப்பினான் �� .

271. ெதன்ம�ைர ேதன்ெமாழிேய ேதவர் �றளணங்ேக
எண்�ைச�ம் �� நவில்வாய் - மண்டலத்தில்
அற்றம் அகற்றி�ம் ஆண்டவைனக் �ம்பி�தல்
கற்றார் கடெனன்� ெசால் .



272. அன்�ைடயார் என்�ம் உதவி�வார் அன்பிலார்
என்�ம் உதவார் அவ�க்ேக - நல்லாய்ேகள்
அன்� வழிநின்� ஆற்�வார் ெசயெலன்றால்
பண்� அ�வாம் பகர் .

273. உற்றார் உறவினர் ஒன்�பட்� என்ெறன்�ம்
�ற்றம் த��தல் ேவண்�ம் - ெவற்றிடத்தில்
காக்ைக கரவா� கைரந்�ண்�ம் ஆக்க�ம்
அன்ன நீரார்க்ேக உள .

274. வானின் �லகம் வழங்கி வ�தலால் தான்அமிழ்தம்
என்� ேபாய் ெசால்� - அணங்ேக
�ப்பார்க்�த் �ப்பாய �ப்பாக்கித் �ப்பார்க்�த்
�ப்பாய �உம் மைழ .

275. வாேனாக்கி வா�ம் உலெகல்லாம் மன்னவன்
ேகால்ேநாக்கி வாழ்வார் ��மக்கள் - ெசால்மாேத
ெந�ங்கட�ம் தன்னீர்ைம �ன்�ம் த�ந்ெதழிலி
தானல்கா தாகி வி�ன் .

3. கவிைதப் �ங்கா

276. பல்வைக �வால் பைடத்த கதம்பம் ேபால்
நல்ல கதம்பப்பா மாைலயாம் - நல்ெநறிைய
�வித்� ைவத்�ள்ள ெகாஞ்� தமிழ்ப் ெபட்டகமாம்
கவிைதப்�ங் காவாம் கைல .

�ட்�ப் பிரார்த்தைன என்ற தைலப்பில் கவிைதப் �ங்காவில் இைறவணக்கப் பாடல் ஒன்� 
உண்�. பாடலின் ைமயக் க�த்ைத உள்ளடக்கிய ஒ� ெவண்பா.. .  

277. காசில் வடம�ைரக் கண்ணன் கீைத�ம்
ஏ� ெப�மான் இைறய��ம் - மாசில்லா
அல்லா உைரெசய்த�ர்ஆனாம் இம்�ன்�ம்
ெசால்�வ� எல்லாம் அறம் .

ஆக்ைக நிைலயாைம பற்றி ெவண்பா



278. ேநத்� இ�ந்தவைர இன்ைறக்� இல்ைல என்பார்
�த்� நடக்�தம்மா �வலயத்தில் - ேசர்த்தபணம்
ஆக்கம் அறிந்� ெசல�ட�ம் பல்�யிர்க்�ம்
ஆக்ைக நிைலயாைம கண்� .

கற்�ர �ந்தரன் ��ம்பம்

279. மாண்� மைனவி�டன் மக்க�ம் நிரம்பினர்
மாண்�ள்ள நண்பர்கள் ேசர்ந்� - ேதன்�டாம்
கற்�ரம் வீ� கலகலப்பாய்க் கா�ம்
நற்ெசய்திக் �ட்டந்தான் நா�ம் .

280. மைனவி கணவ�க்� மந்திரி, மக்கள்தான்
விைனெசய்வார் நன்� அறிந்� - அைனவ�ேம
அவரவர் ெசய்க�மம் ஆற்�வார் ஆய்ந்�
�வர்ேபால நிற்கா �ழன்� .

மைனவி மரணம்

281. ஒன்� பதிெனான்� பத்ேதழாம் ஆண்�ல்
நன்றான ஐப்பசித் திங்களில் - ெபண்மணியாம்
கற்�ரம் காதல் மைனவி உயிர்நீத்தார்
ெபாற்��ம் �ண்ய வதி .

282. கர்மகிரிைய கடல்ேதவி ேதவிபட்�னத்தில்
ெபரிேயாரின் ெசாற்ப�ேய ெசய்தார்கள் - விரிவாக
ேமன்ைமச் சடங்�கள் ெசய்தால்தான் ேமற்ெசன்ற
ஆன்மா அைட�ெமன்றார் சாந்தி .

கற்�ர �ந்தரனின் ைகய�நிைல
இரங்கற்பா

283. அ��ைவ ஆகாரம் ஆக்�ம் திறைம�ள்ள
க�ைண உளம்ெகாண்ட காரிைகேய - தி�மணந்தான்
ஆனெபா�திலி�ந்� அன்�க்� இலக்கணமாய்
ஆனவேள என்னநீ ஆனாய் ?



284. ஊைரவிட்�ப் ேபாய்விட்டாய் ஊன�ள்ள என் கண்கள்
நீைரவிட்� நிற்கிறேத ஏங்கி - ஊைரவிட்�
ெசல்லத் �ணிந்�விட்டாய் என்றா�ம் எங்கள்
உள்ளத்தில் ைவத்தி�ப்ேபாம் உன்ைன .

கற்�ர �ந்தரன் வீ�

285. கட்�னான் வீெடான்� கல்யாணம் ஆனபின்
பட்�னம் ஓ�தான் பதிந்� - கட்�டம்
மண்�வர் வீ�ன்� மார்பிளாம் கல்பதித்�
மின்�� மின்மினியாம் வீ� .

கற்�ரம் உண�

286. தன்ஊன் ெப�க்கற்�த் தான்பிறி�ன் உண்பான்
எங்ஙனம் ஆ�ம் அ�ள்தான் - என்றதனால்
ஆய்ந்� �லால் உணைவ அப்�றம் தள்ளிவிட்�
காய்கனிதான் உண்பான் கறி .

உைட

287. களர்களராய் ஆைடகைடகளில் வாங்கி
பல�ம் அணிகின்றார் பார்க்கின்ேறாம் - உளம்மகிழ்ந்�
கற்�ரம் ��வ� காதி என்�ம் ெவள்ளாைட
ெபாற்� அவ�க்� அ� .

ஒ�க்கம்

288. ெபாய்யாைம ெபாய்யாைம ஆற்றின் அறம்பிற
ெசய்யாைம நன்ெறன்பார் வள்�வனார் - ெபாய்யாைம
அறஞ்ெசய்� வாழ்கின்றான் அன்��தல் இன்�வைர
மறந்ேத�ம் ெசால்வதில்ைல ெபாய் .

பணி ஓய்�

289. ஆயிரத்�த் ெதாள்ளாயிரம் எண்பத்� ஆறில்
ஓய்� கிைடத்த� உட்கார – உய்ய



உபகாரச் சம்பளம் ஒன்�ம் கிைடத்த�
�பவாழ்� �ப்ப�க்�த் தான் .

290. வாழ்வின் இளைமயில் வாட்�ய� நல்�ர�
தாழ்�ற்� நின்றான் தயங்கி - பாழ்பட்ட
வ�ைம விலகிய� வந்த� ெசல்வமின்�
ெப�ைம வளைமதான் வாழ்வில் .

291. ஆசிரியர் ேவைல அமர்ந்தநாள் சம்பளம்
கா� ஒ�அய்ந்� ஆயிரந்தான் - காசின்�
�ப்ப� லட்சம் ��ைமயாம் சம்பளம்
தப்ேப�ம் இல்ைல கணக்� .



கவிச்சக்கரவர்த்திகள் நால்வர்
1. கம்பர் - விதி விைளயா�ய�

ேசாழ மன்னன் அைவைய அலங்கரித்த கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் நா� கடத்தப்பட்� 
பாண்�யநா� வந்� �லி ேவைல ெசய்தார். ஓர் ஊரில் ேவலம்மாள் என்ற ெபண் 
மண்�வர் வீ� கட்�க் ெகாண்��ந்தாள். மண்ைணக் �ைழத்� �வர் ைவக்�ம் 
ேவைலயில் ஈ�பட்டார். ேவைலக்� �லி கா� கிைடயா�, ெநல்தான் சாப்பா� 
இலவசம். களிமண் காய்ந்த�ம் ெவ�த்� வி�ந்�வி�ம். ெவ�க்காமல் இ�ப்பதற்� 
�வைர மிலாைர பாதியில் ஒ�த்� �வரில் �த்திச் ெச�கிைவத்தார். அப்ெபா��  
அவர் பா�ய அழகிய ெவண்பா ஒன்� காண்க!  

292. மற்ெகாண்ட திண்�யத்தான் மாநகர் மாநகர்விட்�ங்� வந்ேதன்
ெசாற்ெகாண்ட பாவின் �ைவ - அறிவார் ஈங்கில்ைலேய
விற்ெகாண்ட பிைற�தலாள் ேவலி த�ம் �லி
ெநற்ெகாண்� ேபாமள�ம் நில்லாய் ெந�ஞ்�வேர .

ஒட்டக்�த்த�க்�ம் காளேமகப் �லவ�க்�ம் ேமாதல்
ஒட்டக்�த்தர்

293. �ச்� வி��ன்ேன �ந்��ம் நா��ம்
ஆச்�ெதன்றால் ஆயிரம்பாட் டாகாேதா - ேபச்ெசன்ன
ெவள்ைளக் கவிகாள ேமகேம உந்தன்
கள்ளக் கவிக்கைடையக் கட்� .

காளேமகப்�லவர்

294. இம்என்�ம் �ன்ேன எ���ம் எண்��ம்
அம்என்றால் ஆயிரம்பாட் டாகாேதா - �ம்மா
இ�ந்தால் இ�ந்ேதன் எ�ந்ேதேன ஆகில்
ெப�ங்காளேமகம் பிள்ளாய் .

கம்ப�க்�ம் ஒளைவயா�க்�ம் ேமாதல்



‘ஓரிைலத் தாமைர அன்�, ஒ�காலில்
நாலிைலப் பந்தல் அ�’ .

என்றார் கம்பர்   
 

அவ்வள�தான் ஒளைவயா�க்� வந்த� ேகாபம், யாைரப் பார்த்� அ�ேய என்றாய், 
அ�மைடயா ! என்றவர், கவி இ�ப்பாணி ைவத்� அைறந்தார் கம்பரின் நாவில். இேதா 
அந்தக் கவி காண்க .  

295. எட்ேடகால் லட்சணேம எமேன�ம் பரிேய
மட்�ல் ெபரியம்ைம வாகனேம - �ட்டேழல்
�ைரயில்லா வீேட �லராமன் ��வேன
ஆைரயடா ெசான்னாய் அடா
என்றார் .

ஒ�காலில் நான்�இைல உள்ள�. ஆைரக் ெகா� என்றார் ஒளைவயார். 
யாகாவாராயி�ம் ‘நா’ காக்க என்பைத மறந்ததால் கம்ப�க்�த் தைல �ணி� .  

ஒளைவயார் பாட�க்�ப் ெபா�ள்

எட்ேடகால் லட்சணம் - அவலட்சணம்
தமிழில் - அ = 8, வ = கால் 1/4

அவ = 8 1/4 (அவலட்சணம் = அசிங்கம்)

எமேன�ம் பரி = எ�ைமமா�
ெபரியம்ைம வாகனம் = நாய்
�ைரயில்லா வீ� = �ட்�ச்�வர்
�லராமன் ��வன் = �ரங்�
ஆைர = நீர்நிைலயில் வள�ம் ெச�

கற்�ர ெவண்பா ஆசிரியர் கவிஞர் ஆ.ேவ�, காைரக்�� ரயில் நிைலயம்
பக்கத்தில் ��யி�ந்தேபா� அவர� நண்பர் ஒ�வர், ரயில் சங்�
ஊதிக்ெகாண்� ேபாவ� பற்றி ஒ� ெவண்பா பா�ங்கள் என்றேபா�
ஆசிரியர் பா�ய ெவண்பா .

296. ெதற்� வடக்காகச் ெசல்�ம் ரயிெலல்லாம்
ெபாற்சங்� ஊதிப் �கழ்வனவாம் - நற்க�ைண



வள்ளல் அழகப்பர் வாழ்க எனச்ெசால்லி
உள்ளம் களிப்பில் உைறந்� .

ஆன்மீகம் வளர்ப்ேபாம்

297. எங்�ம் இ�ப்பான் எைமயா�ம் ஈசனவன்
நம்�ள்�ம் உள்ளான் இைணந்� - நம்உடல்
தங்�ம் உயிராவான் தாயாகி நம்ைம
அங்ைக அரவைணப்பில் காப்பான் .

298. ெபாறிவாயில் ஐந்தவித்� ெபான்மனைத சீராக்கி
ெநறிநின்றால் வாழலாம் நன்� - அறிவழிக்�ம்
ஆைச அகற்ற அ�கா� �ன்பம்
ஈசன் அ�நிழேல இன்பம் .

299. இைறவைன என்�ம் வணங்�தல் நன்�
மைறவழி காட்�ம் மனிதற்� - �ைறயிலா
நிைறவான ெசல்வ�ம் ேநாயற்ற வாழ்�ம்
இைறய��ம் கிட்�ம் நமக்� .

300. வடம�ைர ஆண்டவேன மாமன்னா கண்ணா
விடமாட்ேடன் என்ைனவிட்�ப் ேபாக – படங்ெகாண்ட
பாம்பைண ெமத்ைதயிேல பள்ளி ெகாண்ட ெரங்காநின்
�ம்பாதம் ஒன்ேற �கல் .

301. நம்ைமநம் ஆைச அைழத்த வழிநடந்தால்
ெசம்ைமயாம் நம்வாழ்� சீரழி�ம் - அம்ைமயாம்
ஆதிபரா சக்திைய ஆராதைன ெசய்தால்
ேசாதி மயமா�ம் வாழ்� .

302. தில்ைலயில் ஆ�ய சிவனார் தி�வ�ேள
ெதால்ைல தைனத்தீர்க்�ம் வாழ்வில் - நல்ல
அைனத்� நலன்க�ம் ஆ�ம் சிவனால்
நிைனத்� வணங்க நமக்� .

303. எல்லா�ம் வாழ்க்ைகயில் எல்லா�ம் ெபற்�
நல்லா ற�வழியில் தானடந்� - எல்லா�ம்



என்ெறன்�ம் எவ்�யிர்க்�ம் அன்�ெசயல் ேவண்�ம்
என்ப�ேவ கற்�ரம் ஏக்கம் .



மங்கல வாழ்த்�
வாழிய ெசந்தமிழ் வாழ்கநற் றமிழர்
வாழிய பாரத மணித்தி� நா�
வாழிய அகில உலக�ம் நா�ம்
வாழிய! வாழிய!! வாழிய ேவ!!!

வாழிய ெசங்கதிர் வாழ்கநல் வளர்மதி
வாழிய மாமைழ வாழ்கநல் பயிர்த்ெதாழில்
வாழிய ைகத்ெதாழில் வாழ்கநல் விைசத்ெதாழில்
வாழிய! வாழிய !! வாழியேவ!!!

வாழிய ஆவினம் வாழ்கநல் எழில்வனம்
வாழிய அ�மைற வாழ்கநல் அ�ள்ெநறி
வாழிய சான்ேறார் வாழ்கநல் உயர் அறம்
வாழிய! வாழிய !! வாழியேவ!!!
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மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ் மின்�ல்கள்
அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம் பதிவிறக்க
இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.



சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons எ�ம்
உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம் அந்தப்
�த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம் பதி�கைள
எ�க்கலாமா?

�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம் பதிப்�கைள
மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் இ�க்�ம்
பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�



ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள  உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள� பதி�கள் 

நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் இ�க்�ம்.
நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச மின்�த்தகங்களாக
வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட அவர்க�ைடய
பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின் சிதறிய
வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� �� மின்�த்தகங்களாக
உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட
�த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்”-க்� ஏற்ற
வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.
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இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள யா�க்�
ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள



எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள் freetamilebooksteam@gmail.com எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால் ெசயல்ப�கின்ற
ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம் என்னெவனில் தமிழில்
நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற இலவசமாக
பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள எ�த்�த்தான்
நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers ேபான்ற
க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ� நல்ல
வாய்ப்பாக அைம�ம்.

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில் உள்ளதா?

உள்ள�.

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம் பல்ேவ�
ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள் http://www.FreeTamilEbooks.com எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக் க�விகளான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with

android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம். அதாவ�
இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற
வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம் பட்சத்தில்
என்ன ெசய்வ�?

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம் தயாரிக்�ம்
எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம் மீண்�ம்
ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள ேநாக்கி
நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I ப�தி-II என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 



தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள், க�விகள்
மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்  கட்டற்ற அ�க்கத்தில்
கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ் ெமாழியின்
பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்



�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்

http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/


தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த உங்கள்
அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க இய�ம்
எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com க்�
மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.
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